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Ohje liittojen jäsenyhdistyksille 
 

Yleistä 
• Ilmoitus tehdään osoitteessa https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/sahkoinenasiointi.html 
• Ilmoituksen voi täyttää vain yksi henkilö alusta loppuun. 
• Ilmoitus täytetään kirjautumisen jälkeen. 
• Täyttäjä voi olla kuka tahansa. 
• Ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen. 
• Ilmoitus on maksullinen. Se maksetaan asiointipalvelussa allekirjoituksen jälkeen. 
• Keskeneräinen ilmoitus poistuu asiointipalvelusta 30 vuorokauden kuluttua. 

Ilmoituksen tekemiseen tarvitset 
• Liitolta tiedon ennakkotarkastuspäätöksen diaarinumerosta. Sen perusteella tulee ennakkotarkastetut 

säännöt esitäytettynä sekä muita esitäytettyjä tietoja. 
• Ilmoitettavien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset, jos samalla ilmoitat henkilömuutoksia. 
• Mahdollisten ulkomaisten henkilöiden passikopiot tiedostoina (PDF tai JPG) liitettäväksi ilmoitukseen. 

Aloitussivu 
Aloitussivulta pääset kirjautumaan asiointipalveluun. 
 

 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/sahkoinenasiointi.html
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Kirjautuminen 
Kirjaudu sisään -linkistä pääset valitsemaan  pankin tai muun kirjautumistavan. 
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Oma yhdistyssivu 
Kirjautumisen jälkeen tulet omalle yhdistyssivulle. 

Sivulla näet mm. 

• aloittamasi ilmoitukset 
• yhdistykset, joihin sinut on merkitty 

o hallituksen puheenjohtajaksi tai muuksi nimenkirjoittajaksi 
o hallituksen jäseneksi. 

• Jos olet aloittamassa ilmoituksen tekemistä, kirjoita yhdistyksen Y-tunnus täyttöruutuun kohdassa 
"Hae yhdistys tai muuta yhdistyksen tietoja". 

• Jos olet allekirjoittamassa tai maksamassa jonkun muun tekemää ilmoitusta, kirjoita ilmoituksen 
asiointitunnus täyttöruutuun kohdassa "Allekirjoita tai maksa ilmoitus". 
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Yhdistyksen oma sivu 
Kun olet valinnut muuttavasi yhdistyksen tietoja, tulet yhdistyksen omalle sivulle. Tässä näet yhdistyksen 
perustiedot ja pääset sivun alareunasta muuttamaan yhdistyksen tietoja. 
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Muutosten valinta 
Tällä sivulla valitset mitä muutoksia haluat ilmoittaa. Tässä ohjeessa on valittu kaikki kohdat ilmoitettaviksi. 

• Ennakkotarkastukseen perustuva sääntömuutos valitaan kohdasta "Nimen tai kotipaikan muutos tai 
muu sääntömuutos. 

• Voit halutessasi ilmoittaa myös yhdistyksen uudet nimenkirjoittajat tai yhdistyksen uudet julkiset 
yhteystiedot. 

• Ilmoitettavat asiat ovat pääsääntöisesti maksullisia. Ilmoituksen kokonaishinta muodostuu tekemiesi 
valintojen perusteella. 

 

 
 

Sääntömuutoksen tarkempi valinta 
• Kun valitset sääntömuutoksen sinun pitää valita, että tehtävä sääntömuutos perustuu PRH:ssa 

tehtyyn maksulliseen ennakkotarkastukseen. 
• Liitolta saat ennakkotarkastuspäätöksen diaarinumeron. 
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Ennakkotarkastuksen varmistuskysymys 
Asiointipalvelu kertoo, minkä liiton teettämään ennakkotarkastukseen perustuen olet ilmoittamassa tietoja. 

• Varmistusikkunassa näytetään liiton y-tunnus ja nimi ja ennakkotarkastuksen kuvaus. 
• Tarkista, että olet ilmoittamassa muutosta oikeaan ennakkotarkastukseen perustuen - liitolla voi olla 

useampi ennakkotarkastus jäsenyhdistyksilleen, esim. yhden tai kahden vuosikokouksen mallisäännöt. 
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Ilmoituksen täyttö, yleistä 
• Ota talteen ilmoituksen asiointitunnus. Asiointitunnuksella voit mm. tarvittaessa jatkaa kesken 

jäänyttä ilmoitusta. 

Osoite ja yhteystiedot 
• Tarkista, että yhdistyksesi yhteystiedot ovat ajan tasalla. Korjaa tarvittaessa ne kohdat, jotka ovat 

muuttuneet. 
• Huomaa, että ilmoittamasi osoite- ja yhteystiedot ovat julkisia. Älä ilmoita tässä sellaisia tietoja, mitä 

et halua julkisiksi. 
• Postiosoitteen ilmoittaminen on pakollista. 
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Nimi, kotipaikka ja säännöt 
Yhdistyksen rekisterissä oleva nimi ja kotipaikka tulevat sivulle pohjatietoina. Niitä voi muuttaa tarpeen 
mukaan. 

• Liitoltasi saat ohjeet yhdistyksen nimen kirjoitusasusta. 
 
Joillakin liitoilla voi olla muitakin täytettäviä kohtia säännöissä. Näiden täyttäminen on aina pakollista. 

• Kenttien kohdalla voi olla PRH:ssa lisätty ohje. 
• Lisäohjeita saat omalta liitoltasi. 

 
Kaikki muut osat säännöissä ovat lukittuja, eikä niitä voi muokata. 

• Täytettyäsi kaikki tarvittavat kohdat, voit esikatsella sääntöjä. 
• Täyttämäsi kohdat näkyvät esikatselussa korostettuina. 
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Puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat 
Ilmoita yhdistyksen nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. 

• Muistathan, että nimenkirjoittajien on vastattava yhdistyksen säännöissä mainittua 
nimenkirjoitustapaa. 

Nimenkirjoitustapa 
• Sivulla näkyy täyttämisen tukena ennakkotarkastettujen sääntöjen nimenkirjoitustapa. 
• Rekisterissä olevien henkilöiden tietoja ei ole tuotu, koska ennakkotarkastettujen sääntöjen 

nimenkirjoitustapa saattaa erota yhdistyksen rekisterissä olevasta nimenkirjoitustavasta. 
 

 



 

Ennakkotarkastukseen perustuvien 
sääntömuutosten tekeminen PRH:n 
asiointipalvelussa 

10 (17) 

 

 

 

Tule ja onnistu.  
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH 

Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki 
www.prh.fi | Puh. 029 509 5000 | Y-tunnus: 0244683-1 

 

Hallituksen jäsenet 
• Ilmoita hallituksen kaikkien varsinaisten jäsenten tiedot (lukuun ottamatta puheenjohtajaa, joka 

ilmoitetaan nimenkirjoittajissa). 
• Rekisterissä mahdollisesti olevien henkilöiden tietoja ei ole tuotu, koska ennakkotarkastettujen 

sääntöjen hallituksen kokoonpano (minimi- ja maksimijäsenmäärä) saattaa erota yhdistyksen 
rekisterissä olevasta hallituksen kokoonpanosta. 

o Hallituksesn kokoonpanon voit tarkistaa säännöistä. 
o Huomaa: hallituksen jäsenet on voinut rekisteröidä vasta 18.9.2019 alkaen. 

• Voit myös valita, ettet ilmoita hallitusta yhdistysrekisteriin. 
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Ilmoituksen yhteyshenkilö 
• Ilmoita yhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteyttä tähän ilmoitukseen liittyen. 
• PRH lähettää rekisteriotteen sekä mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle. 
• Huomio! Mahdolliseen sähköiseen korjauspyyntöön voi asiointipalvelussa vastata vain ilmoituksen 

aloittaja. 
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Hyväksy ja tallenna 
• Tässä näet yhteenvedon ilmoituksestasi, kun et ole hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu 

hallituksen jäsen. Katso ohje, jos olet hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen 
jäsen. 

• Ilmoitus lähtee PRH:n käsiteltäväksi, kun se on hyväksytty ja tallennettu, allekirjoitettu ja maksettu. 
• Ennen hyväksymistä voit tarvittaessa korjata ja muokata tietoja. Hyväksymisen jälkeen tietoja ei voi 

enää muuttaa. 
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Hyväksymisen varmennus 
 

 
 

Ilmoitus tallennettu, mahdollisuus kutsua allekirjoittamaan 
Kun et ole hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen, voit lähettää 
allekirjoittamiseen oikeutetulle henkilölle kutsun allekirjoittamaan ilmoituksen. 
 

 
 



 

Ennakkotarkastukseen perustuvien 
sääntömuutosten tekeminen PRH:n 
asiointipalvelussa 

14 (17) 

 

 

 

Tule ja onnistu.  
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH 

Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki 
www.prh.fi | Puh. 029 509 5000 | Y-tunnus: 0244683-1 

 

Hyväksyminen ja allekirjoitus 
• Tässä näet yhteenvedon ilmoituksestasi, kun olet hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu 

hallituksen jäsen ja sinulla on oikeus allekirjoittaa ilmoitus. 
• Ilmoitus lähtee PRH:n käsiteltäväksi, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu ja maksettu. 
• Ennen hyväksymistä voit tarvittaessa korjata ja muokata tietoja. Hyväksymisen jälkeen tietoja ei voi 

enää muuttaa. 
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Allekirjoituksen varmennus 

 
 

Ilmoitus allekirjoitettu, Siirtyminen maksamaan 
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Maksutavan valinta 
• Valitse verkkopankkisi tai luottokortti. 
• Maksa ilmoitus. 
• Muista palata takaisin myyjän palveluun maksun jälkeen, että maksu rekisteröityy asiointipalveluun. 
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Ilmoitus maksettu 
Ilmoitus on nyt valmis. 
Käsittelyaikaennusteen näet PRH:n kotisivuilta 
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/kasittelyaika_ja_oman_ilmoituksen_kasittelyn_seuranta.html 
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