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Sähköisen asioinnin kehitys

Sähköinen ilmoittaminen vuonna 2005
Suosio kasvanut tasaisesti 
• 2006 11,7   %
• 2009     31,8
• 2011     46,4
• 2012 54,4
• 2017     81,5
• 4/2018 86,4

Ohjattu perustaminen 2008
Sähköinen korjauskehotus, päätös 2014
Liittokaista 2012, tietopalveluosio 2016

22.5.2018

3



Aikataulu

Viimeinen testiversio 
• 12/2018

Järjestelmät tuotannossa
• 1.7.2019

22.5.2018

4



Tausta ja tavoitteet

Yhdistysrekisteri siirretään moderniin 
tietojärjestelmäympäristöön

• Sähköinen asiointi
• Käsittelyjärjestelmä
• Tietopalvelujärjestelmä

Rahanpesulainsäädännön vaatimukset
• YTJ-kantarekisteriksi
• Kaikille y-tunnukset
• Edunsaajarekisterin vaatimukset
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Tausta ja tavoitteet

Uusien työmenetelmien käyttöönotto
• Ketterä kehitys

Kaupparekisterijärjestelmien hyödyntäminen

Asioinnin helpottaminen
• Käytettävyys
• Eri asiointialustat

Automaattirekisteröinnin mahdollistaminen
• Riidattomat, yksinkertaisimmat ilmoitukset
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Mikä muuttuu?

Asioinnin pohjalle rekisterissä olevat tiedot
• Henkilöt, säännöt

Kaikki asiointi tapahtuu tunnistautuneena
• Tunnistaminen suomi.fi –palvelun kautta
• Varmennekortti, mobiilivarminne, pankkitunnukset

Ilmoituksen voi tehdä toinen henkilö valmiiksi 
ja lähettää allekirjoitus- ja maksupyynnöt 
oikeille henkilöille

• Maksu onnistuu miltä tahansa tililtä

Reaaliaikainen vireilletulo
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Mikä muuttuu?

Usean asian ilmoittaminen kerralla 
mahdollista
Sähköinen korjauskehotus ja päätös

• Päätös saatavilla asiointipalvelun kautta n. 2 kk
• Koskee vain sähköisiä ilmoituksia

Rekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen voi 
allekirjoittaa ilmoituksen

• Alkuvaiheessa ei sähköistä valtuuttamista

Myös oman eron ilmoittaminen sähköisesti 
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Mikä muuttuu?

Ennakkotarkastustuksen pohjalta 
ilmoittaminen helpottuu

• Tarkastetut säännöt tulevat automaattisesti 
asioinnin pohjaksi

• Jäsenyhdistysten ennakkotarkastetut (=nyk. 
Liittokaista) ilmoittamisen pohjalle

• Ei tarvetta erilliselle Liittokaista-sopimukselle 
jäsenyhdistysten ilmoituksia varten
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Mikä muuttuu?

Paperiasiointiin muutoksia
• Paperiasiointi YTJ:n kautta
• Y-lomakkeet ja liitelomakkeet
• Paperilomakkeet yhteisskannaukseen ja 

sähköisesti PRH:lle
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Mikä muuttuu?

Liittokaistan tietopalveluosiota kehitetään
• Nykyasiakkaat mukaan kehitystyöhön
• PRH tiedottaa muutoksista erikseen suoraan 

palvelun käyttäjille
• Tauko palvelun tarjoamisessa

Osa toiminnoista jää toteutettavaksi 
jälkikäteen (purkautuminen)

Käsittelymaksuja tarkistetaan
• Sähköinen asiointi aina edullisempi
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Mikä muuttuu?

Tietopalvelu
• Pohjautuu kaupparekisterin Virre-tietopalveluun
• Perustiedot ilmaisia
• Otteita voi ostaa kuka tahansa
• Ilmoituksen tilanteen seuranta
• Sopimusasiakkuus mahdollinen
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PRH:n ehdottamat lakimuutokset

Kaksikielisyys
• Lomakkeita ei molemmilla kielillä

Automaattirekisteröinti
• Viranomaisen määrittelemillä edellytyksillä osa 

ilmoituksista rekisteriin ilman ihmistarkastusta

Aputoiminimet 
• Kaupparekisteriin merkityt aputoiminimet

Asuinpaikkavaatimuksen helpottaminen
• Nykylain mukaan puheenjohtaja Suomessa  ETA

Perustamiskirja yhdistyksen vastuulle
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Kysymyksiä?
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Kiitos!
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