Sääntömuutosilmoitus yhdistysrekisteriin

Yhdistys- ja säätiöasiat
Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI
Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI
Puhelin: 029 509 5959
Faksi: 029 509 5328
Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH

Ilmoitus toimitetaan yhtenä kappaleena.
Ilmoitus on maksullinen ja se tulee vireille vasta, kun käsittelymaksu on
maksettu. Kuitti käsittelymaksusta on liitettävä ilmoitukseen.
Täyttöohje lomakkeen lopussa.

Päätöksen postitusosoite

yhteyshenkilölle

Diaaritarra
(viranomainen täyttää)

puheenjohtajalle

yhdistyksen
osoitteeseen

Yhteyshenkilö (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) (ohje 6)

sama kuin puheenjohtajan osoite

Yhdistyksen osoite (ohje 7)

sama kuin puheenjohtajan osoite

Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi:
YHDISTYS
Yhdistyksen nimi (ohje 1)
Rekisterinumero

Paikallisviranomaisen merkinnät
Saapunut

Patentti- ja rekisterihallituksen merkinnät
Saapunut

Yhdistyksen uusi nimi (ohje 2)
Yhdistyksen uusi kotikunta (ohje 2)

Sääntömuutos (ohje 3)
Hyväksytty uudet säännöt

Ennakkotarkastus (ohje 4)

Osoitteenluovutuskielto

Sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu

Yhdistyksen osoitetietojen luovuttaminen
markkinointitarkoituksiin kielletään.

Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärä

.

Y-tunnus (ohje 8)

.

Vakuutus ja allekirjoitus (ohje 5)
Vakuutan, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat.
Ilmoituksen päiväys (paikka ja aika)

Allekirjoitus
Hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

.
Puhelinnumero virka-aikana

Sähköpostiosoite
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.

OHJEITA:
Yleistä

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi yhdistyksen sääntöjen muutos.
Mahdollinen nimenkirjoittajien muutos ilmoitetaan erikseen omalla lomakkeellaan.
Muutosilmoituslomake on täytettävä yhtenä alkuperäisenä kappaleena.
Liitettävä kuitti tai kuittijäljennös maksun suorittamisesta.
Liitteiden tulisi olla A4 kokoisia.

Ohje 1

Ohjeita ei liitetä ilmoitukseen.
Yhdistyksen nimi

Ohje 2

Yhdistyksen uusi nimi ja/tai kotikunta

Ohje 3

Sääntömuutos

Ohje 4

Ennakkotarkastus

Ohje 5

Vakuutus ja allekirjoitus

Ohje 6

Yhteyshenkilö

Ohje 7

Yhdistys voi ilmoittaa erillisen osoitteen

Ohje 8

Yhdistyksen Y-tunnus

Nimi on ilmoitettava samanlaisena kuin se on merkitty yhdistysrekisteriin.
Tässä ilmoitetaan, jos yhdistyksen rekisteriin merkitty nimi ja/tai kotikunta muuttuu.
Tässä ilmoitetaan sääntöjen muuttuminen. Muutetut säännöt on liitettävä ilmoitukseen kokonaisuudessaan.
Tämä kohta täytetään, jos Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksesta suorittanut sääntöjen ennakkotarkastuksen . Lisää
tietoa www.prh.fi
Hallituksen puheenjohtajan on päivättävä ja omakätisesti allekirjoitettava lomake.
Ilmoitetaan tiedot henkilöstä tai liitosta, joka hoitaa rekisteröintiasian yhdistyksen puolesta.
Muussa tapauksessa yhdistyksen osoitteeksi merkitään puheenjohtajan osoite.
Mikäli yhdistyksellä on Y-tunnus, ilmoitetaan se tässä. HUOM! Ilmoitukset on tällöin tehtävä myös Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmään Y-lomakkeella. Lisää tietoa www.ytj.fi

Ilmoituksen toimittaminen viranomaiselle
Ilmoitus on maksullinen.
Lomake liitteineen voidaan toimittaa paikallisviranomaiselle (maistraatti, maistraatin palveluyksikkö tai ELY-Keskus) tai suoraan
yhdistysasiat-yksikköön. Käsittelymaksu maksetaan yhdistysrekisterin tilille (lomakkeen alussa) ja saajaksi merkitään Patentti- ja
rekisterihallitus, Yhdistysasiat. Viitenumeroa ei anneta. Viestikentässä on oltava yhdistyksen nimi ja kuitissa / kuittijäljennöksessä on oltava
myös maksutapahtuman arkistointitunnus.
Lisäohjeita käsittelymaksuista, maksutavoista ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi

Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti
osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi
Ilmoituksen voi tehdä myös täysin sähköisesti, jolloin käsittelymaksu on alempi. Sähköisen ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja
omilla pankkitunnuksillaan. Sähköinen ilmoitus tulee maksaa saman järjestelmän kautta. Muuten ilmoitus ei kirjaudu saapuneeksi
yhdistysrekisteriin.
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