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Yhdistysrekisteri uudistuu täysin 1.7.2019 alkaen. Vanhat asiointipalvelut poistuvat 
käytöstä 12.6.2019 klo 19.00 ja uudet palvelut avataan käyttöön vaiheittain 
heinäkuun alusta alkaen. Myös nykyinen Liittokaista poistuu valitettavasti toistaiseksi 
käytöstä 12.6.2019. Lisäksi liittojen käytössä ollut Liittokaistan tietopalveluosio 
poistuu. Yhdistysten tietoihin voi kuitenkin tutustua uudessa yhdistysten 
tietopalvelussa, joka avataan heinäkuussa. 
  
Liittokaistapalvelut tulevat myöhemmin käyttöön uudistetussa muodossa, mutta 
todennäköisesti eivät vielä vuoden 2019 aikana.  
  
Ennakkotarkastukseen perustuvat sääntömuutokset heinäkuusta lähtien vain 
paperilla 
  
Yhdistysrekisterin uudistushanke on mittava, joten yhdistyspalveluihin ei saada 
kaikkia nykyisiä tai uusia toiminnallisuuksia heti. Ilmoitusten tekeminen onnistuu 
muutoin sähköisesti, mutta ennakkotarkastettuja sääntöjä ei toistaiseksi voi 
hyödyntää uudessa palvelussa. Lisäksi purkautumisilmoitusta ei voi lähettää 
sähköisesti, eikä korjauskehotuksiin vastata sähköisessä palvelussa. 
  
Heinäkuusta 2019 alkaen liiton ja sen jäsenyhdistysten ennakkotarkastukseen 
perustuvat sääntömuutokset tulee siis toistaiseksi tehdä paperilla. Koska 
ennakkotarkastukseen perustuvan sääntömuutoksen tekeminen tulee sähköisesti 
mahdolliseksi vasta myöhemmin, veloitetaan niistä paperilla tehtyinä vain sähköisen 
ilmoituksen käsittelymaksu. 
  
Jäsenyhdistysten ei kannata ilmoittaa ennakkotarkastettuja sääntömuutoksia 
uudessa palvelussa käyttämällä ennakkotarkastamattomille sääntömuutoksille 
tarkoitettua muutosilmoitusta. Tällöin käsittelymaksu yhdistykselle olisi huomattavasti 
suurempi. 
  
Palvelujen kehittäminen jatkuu asiakkaidemme kanssa 
  
Yhdistysrekisterin palvelujen kehittäminen jatkuu, ja puuttuvia toiminnallisuuksia 
lisätään niihin vähitellen. 
  
Olemme jo pyytäneet useilta suurimmilta asiakkailtamme toiveita ja ideoita 
palvelujen jatkokehittämiseen. Jos liittosi tai järjestösi haluaa jatkossa osallistua 
palvelujen kehittämiseen, ilmoita yhteystietosi vastauksena tähän sähköpostiin. Voit 
myös lähettää sähköpostitse toiveita tulevan palvelun suhteen. Kiitos jo tähän 

mennessä saaduista palautteista! 
  



Lue lisää yhdistysrekisterin uudistuksesta: 
  

•         prh.fi-tiedotteesta: https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_17991.html 

•         prh.fi-verkkosivuston 
koostesivulta: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/uudistukset_1.7.2019_alkaen.html 

  
Lisätietoa: 
  
Antti-Pekka Leinonen 
Lakimies 

p. 029 509 5214 

antti-pekka.leinonen@prh.fi 
  
Vesa Halme 
Järjestelmäasiantuntija 

p. 0295095256 
vesa.halme@prh.fi 
  
  
  

 

  
Patent- och registerstyrelsen tar Förbundsfilen tillfälligt ur bruk 
den 12 juni 2019 
  
Föreningsregistret förnyas från den 1 juli 2019. Vi lägger ner våra gamla e-tjänster 
den 12 juni 2019 kl. 19.00 och inför nya e-tjänster stegvis från början av juli. Tyvärr 
kommer också den nuvarande Förbundsfilen att vara otillgänglig tillsvidare från den 
12 juni 2019. Dessutom stänger vi Förbundsfilens informationstjänst som förbunden 
använt. Det är dock möjligt att ta del av föreningars uppgifter i vår nya 
informationstjänst för föreningar som öppnas i juli. 
  
Tjänsterna i Förbundsfilen blir tillgängliga i ny form senare, men sannolikt inte under 
2019.  
  
Från och med juli kan stadgeändringar baserade på förhandsgranskning 
endast anmälas på papper 
  
Föreningsregistrets förnyelseprojekt är omfattande, vilket innebär att samtliga 
nuvarande eller nya funktioner i e-tjänsterna inte kan användas genast. Anmälningar 
kan i övrigt lämnas in på elektronisk väg, men förhandsgranskade stadgar kan 
tillsvidare inte utnyttjas i den nya e-tjänsten. Dessutom är det inte möjligt att vare sig 
skicka in en anmälan om upplösning eller svara på rättelseuppmaningar via e-
tjänsten. 
  
Från juli 2019 måste förbund och deras medlemsföreningar alltså tillsvidare 
använda pappersblanketter för att anmäla stadgeändringar som baserar sig på 
förhandsgranskning. Eftersom det först senare blir möjligt att använda e-tjänsten för 
att anmäla sådana stadgeändringar, tar vi ut samma behandlingsavgift för en 
pappersanmälan som för en e-anmälan. 
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Vi rekommenderar att medlemsföreningarna inte använder e-anmälan för icke-
förhandsgranskade stadgeändringar i den nya tjänsten för att anmäla 
förhandsgranskade stadgeändringar. Annars måste de betala en avsevärt högre 
behandlingsavgift. 
  
Tjänsterna utvecklas vidare i samarbete med våra kunder 
  
Vi fortsätter att utveckla föreningsregistrets e-tjänster och kommer att bygga ut dem 
stegvis med funktioner som nu saknas. 
  
Vi har redan bett flera av våra största kunder att komma med önskemål och idéer för 
vidareutveckling av tjänsterna. Om ditt förbud eller din organisation vill delta i att 
utveckla tjänsterna i fortsättningen, svara på det här e-postmeddelandet och ange 

dina kontaktuppgifter. Du kan också skicka önskemål för den nya tjänsten per e-

post. Tack för all den feedback som vi redan fått! 
  
Läs mer om hur föreningsregistret förnyas: 
  

•         kundmeddelande på prh.fi: [länk] 

•         sammandrag på prh.fi: [länk] 

  
För mer information kontakta: 
  
Antti-Pekka Leinonen 
Jurist 
Tfn 029 509 5214 
antti-pekka.leinonen@prh.fi 
  
Vesa Halme 
Systemspecialist 
Tfn 029 509 5256 
vesa.halme@prh.fi 
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