
Viranomaisen merkintöjä

/

PERUSTAMISILMOITUS
Yhdistys, kauppakamari, uskonnollinen yhdys-
kunta, seurakunta

Yhteisön nimi

Nimi (varmistuu vasta, kun nimi on rekisteröity)

suomi ruotsi

Kotipaikka (kunta)

Julkiset yhteystiedot PRH (postiosoite on pakollinen)

Postiosoite (katu tai tie)

PuhelinSähköposti Kotisivun osoite

Yhteisön kieli
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Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö yhdistysrekisteriin / kiirehtimispyyntö  
Ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksia voidaan tehdä vain painavan syyn perusteella.

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö. Huom. Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Postinumero PostitoimipaikkaTalon PLHuoneis-
ton nroPorrasnro

Lomakkeella voi ilmoittautua yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKIY1a

Ulkomainen postiosoiteC/O tarkenne

Yhteisömuoto (täytä myös yhteisömuodon mukaan valittava pakollinen liitelomake)

 12a Yhdistys tai kauppakamari

 

paikallisyhteisö tai seurakunta 

aatteellinen yhdistys kauppakamari

uskonnollinen yhdyskunta

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esim. asiamies tai liitto)

Henkilön ja yhteisön nimi

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

12c Paikallisyhteisö tai seurakunta

Liitelomakkeet: valitse ja täytä lomake yhteisömuodon mukaan

Päiväys ja allekirjoitus 

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin

Rekisteriseloste: Henkilötietolain 24 §:n mukaisen tiedon lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä saa osoitteesta ytj.fi sekä Patentti- ja 
rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.

YTJ 1001a  1.2019

muu yhdistys (esim. SPR, riistanhoito-
yhdistys)

 6212 
           

 12b Uskonnollinen yhdyskunta Yhdistyksen tiedot
Verohallinnolle



 

Perustamisilmoitus 
Liite lomakkeeseen Y1a 

 

Seurakunta / paikallisyhteisö 
12C 

 

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä PL 2000, 00231 Helsinki Asiakaspalvelunumero: 029 509 5050 www.ytj.fi 

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin liitelomake 12C, sivu 1 (3) 
 

NIMI 

      

 Seurakunta / paikallisyhteisö kuuluu seurakuntana / paikallisyhteisönä seuraavaan uskonnolliseen yhdyskuntaan: 

Yhdyskunnan nimi 

      

Yhdyskunnan Y-tunnus Liittymispäivä 

            

Seurakunnalla / paikallisyhteisöllä on paikallissäännöt (oheistettava)  ei ole paikallissääntöjä  

 
NIMENKIRJOITTAJAT 

Yhdyskuntajärjestyksen / paikallissääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat - Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Toimi tai asema 

      

 

 



 

Perustamisilmoitus 
Liite lomakkeeseen Y1a 

 

Seurakunta / paikallisyhteisö 
12C 

 

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä PL 2000, 00231 Helsinki Asiakaspalvelunumero: 029 509 5050 www.ytj.fi 

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin liitelomake 12C, sivu 2 (3) 
 

NIMENKIRJOITTAJAT, jatkoa 

Määrätyt nimenkirjoittajat - Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Miten henkilö kirjoittaa yhdyskunnan nimen (yksin / yhdessä) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Miten henkilö kirjoittaa yhdyskunnan nimen (yksin / yhdessä) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Miten henkilö kirjoittaa yhdyskunnan nimen (yksin / yhdessä) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Miten henkilö kirjoittaa yhdyskunnan nimen (yksin / yhdessä) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

Miten henkilö kirjoittaa yhdyskunnan nimen (yksin / yhdessä) 

      

 

VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan, että perustamisessa on noudatettu uskonnonvapauslain säännöksiä. 

Päiväys       

Uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen muun rekisteriin ilmoitetun täysivaltaisen jäsenen allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

      

 

 
 

 

 

 



 

Perustamisilmoitus 
Liite lomakkeeseen Y1a 

 

Seurakunta / paikallisyhteisö 
12C 

 

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä PL 2000, 00231 Helsinki Asiakaspalvelunumero: 029 509 5050 www.ytj.fi 

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin liitelomake 12C, sivu 3 (3) 
 

 

HALLITUS (ilmoittaminen ei ole pakollista) 

Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) jäsen 

                   

 



 

HENKILÖTIETOLOMAKE 
(VIRANOMAISKÄYTTÖÖN) 

 

PRH-Verohallinto, PL 2000 Asiakaspalvelunumero www.ytj.fi 
Yritystietojärjestelmä 00231 Helsinki 029 509 5050  

 

Yhteisön nimi: 

      

Y-tunnus: Ilmoituksen diaarinumero: 

            

Merkitse tälle lomakkeelle viranomaiskäyttöön tarkoitetut henkilötiedot*: 
- suomalainen henkilötunnus 
- postiosoite, jos henkilö asuu muualla kuin Suomessa 
Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista 
henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. 
Jos ilmoitettavia henkilöitä on enemmän kuin lomakkeelle mahtuu, tulosta jatkolomakkeeksi PRH:n kotisivulta henkilötietolomake. 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

                  

Postiosoite (ei Suomessa oleva) Maa Kansalaisuus 

                  
 

* Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.



 

Ohjeita seurakunnan / paikallisyhteisön 
perusilmoitukseen 

 

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä PL 2000, 00231 Helsinki Asiakaspalvelunumero: 029 509 5050 www.ytj.fi 
Ohjeita seurakunnan / paikallisyhteisön perusilmoitukseen, sivu 1 (1) 
 

Täytä liitelomakkeen 12C lisäksi aina lomake Y1a ja henkilötietolomake. 
Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voit oheistaa useampia samanlaisia sivuja tai käyttää erillistä A4-arkkia. Älä 
liitä ohjeita ilmoitukseen. 
 
HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT 
 
Älä kirjoita liitelomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa taikka henkilöiden ulkomaista kotiosoitetta, koska näiden tietojen 
julkisuutta on rajoitettu. Käytä niiden ilmoittamiseen henkilötietolomaketta. Mikäli nämä tiedot ovat muissa liitteenä olevissa 
asiakirjoissa kuin henkilötietolomakkeella, ne tulevat julkisiksi. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu 
Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita 
henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta www.prh.fi. 
 
ILMOITETTAVISTA HENKILÖISTÄ 
 
Ei suomalaista henkilötunnusta 
Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoita uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin syntymäaika. Ilmoita ulkomailla 
asuvista luonnollisista henkilöistä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin kotikunnan sijasta kotiosoite.  
 
Ei pysyvää asuinpaikkaa Suomessa 
 
Jos ilmoituksessa olevan seurakunnan / paikallisyhteisön hallituksen puheenjohtajan asuinpaikka ei ole Suomessa, 
yhdyskunnan on haettava poikkeuslupaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ennen kuin ilmoitus voidaan merkitä rekisteriin. 
 
NIMENKIRJOITTAJAT 
Nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia, ts. he eivät saa olla alaikäisiä tai tuomioistuimen vajaavaltaisiksi julistamia tai 
konkurssissa. 
 
Yhdyskuntajärjestyksen / paikallissääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat 
Ilmoita tässä yhdyskuntajärjestyksessä / paikallissäännöissä olevan nimenkirjoitusmääräyksen mukaiset nimenkirjoittajat. 
 
Määrätyt nimenkirjoittajat 
Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden edustaa seurakuntaa / paikallisyhteisöä vain, jos 
yhdyskuntajärjestyksessä / paikallissäännöissä olevassa nimenkirjoitusmääräyksessä on tätä asiaa koskeva määräys. 
Ilmoita tässä edustaako henkilö paikallisyhteisöä / seurakuntaa yksin vai yhdessä jonkun/joidenkin kanssa. 
 
MAKSUOHJE 
 
 

Ilmoitus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä tosite maksusta ilmoitukseen. 
 

Tositteessa tarvittavat tiedot: 
• Maksun maksaja  
• Maksun saaja (PRH) ja tilinumero, jolle maksu maksettu  
• Arkistointitunnus  
• Maksettu summa euroina  
• Viestikentässä tietoina paikallisyhteisön / seurakunnan nimi ja ilmoitustyyppi (perustamisilmoitus). Viitekenttä 

jätetään tyhjäksi 
 
Hyväksymme vain kuitin, josta ilmenee maksun tilan olevan "Maksettu" tai "Käsitelty". Ilmoitukseen liitettävä tosite voi olla 
tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistointitunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu 
kuitti. 
 
 
 
 
Lisäohjeita käsittelymaksusta ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi . 



Yhdistys ilmoittautuu arvonlisävero-
velvolliseksi (Lue lisää vero.fi:stä)

ostoista tai omasta käytöstä

EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

alkutuotannosta

Yhdistys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §) 
(Rekisteriin merkitään aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen)  
(Lue lisää vero.fi:stä)

Yhdistys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi 
(Lue lisää vero.fi:stä)
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1 liiketoiminnasta

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Jos yhdistyksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden 
jaksoissa. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto 
on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot maksaa neljännesvuosittain. 

Kalenterivuoden liikevaihto on enintään 30 000 euroa

Haluttu verokausi arvonlisäverotuksessa

vuosi

neljännesvuosi

kuukausi

Kalenterivuoden liikevaihto on 30 001‒100 000 euroa

Haluttu verokausi työnantajasuorituksissa 

neljännesvuosi

kuukausi

Verohallinto päättää verokauden pituuden ja lähettää siitä kirjallisen ilmoituksen.

Kalenterivuoden liikevaihto on yli 100 000 euroa

Anna tällä liitelomakkeella tiedot Verohallintoon, mikäli yhdistyksellä on tarvetta ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin
tai ilmoittaa elinkeinotoiminnan aloittamisesta. Tarkista mukaan annettavat mahdolliset liiteasiakirjat täyttöohjeesta.

Yhdistysten toimialaksi tulee automaattisesti 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt. Mikäli yhdistyksen
päätoimialaksi halutaan jokin muu, ilmoita se tässä.

Yhdistys hakeutuu arvonlisävero-
velvolliseksi (Lue lisää vero.fi:stä)

kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (AVL 12 § ja 
30 §, liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta tai muu 
selvitys vuokrattavasta kohteesta ja vuokralaisesta)

vähäisestä liiketoiminnasta (AVL 3 §, 15 000 euroa)

yhteisöhankinnasta (AVL 26 f §)

alkutuotannosta

yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena 
yhdyskuntana (AVL 12 § 1 mom.)

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (viisinumeroinen TOL 2008 -luokituksen mukainen koodi, lisätietoja koodeista on Tilastokeskuksen sivuilla)

Tilikausi alkaa yhdistyksen perustamispäivästä

Perustamispäivä
Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä
(enintään 18 kk)

pp.kk.vvvv pp.kk.vvvv

YHDISTYKSEN TIEDOT 
VEROHALLINNOLLE (6212)

Liite perustamisilmoitukseen Y1a

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/uusi-yritys/yhdistys-ja-saatio/ilmoittautuminen-rekistereihin/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/uusi-yritys/yhdistys-ja-saatio/ilmoittautuminen-rekistereihin/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/uusi-yritys/yhdistys-ja-saatio/ilmoittautuminen-rekistereihin/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/uusi-yritys/yhdistys-ja-saatio/ilmoittautuminen-rekistereihin/
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