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Y-TUNNUKSEN HAKEMINEN OSASTOLLE 
 
Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on Patentti- ja rekisterihallituksen tai 
Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Y-tunnus yksilöi yrityksen.  
Jos osastolla ei vielä ole Y-tunnusta, sen hakemiselle voi tulla tarve esim. julkisten 
avustusten hakemisessa, erilaisia sopimuksia tehdessä tai viranomaisten sähköisiä 
palveluita käytettävän Katso-tunnisteen luomista varten.  
 
Oikeushenkilölle annettu Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana.  
Yrityksen perustietoja ovat toiminimi, Y-tunnus, yritysmuoto, kotipaikka, osoite- ja 
yhteystiedot sekä tiedot siitä, mihin rekistereihin yritys on merkitty.  
Perustiedot ovat julkisia ja niitä voi tarkastella YTJ-yrityshaussa (ytj.fi). 
Osasto voi hakea ja tarkistaa omia tietojaan rekisteristä osaston nimen perusteella ja 
jatkossa myös annetun Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnuksen saa parissa päivässä 
hakemuksesta. 
 
Tunnus haetaan Y1a-lomakkeella, joka löytyy osoitteessa 
https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/yhdistys-perustaminen_vain_verohallinto.pdf Lomakkeen voi 
täyttää verkkosivulla tai tulostaa ja täyttää käsin.  
 
Lomake lähetetään päivättynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – Verohallinto 
Yritystietojärjestelmä 
PL 2000 
00231 HELSINKI 
 
Ilmoitukset Verohallintoon ovat maksuttomia. Tarkempia ohjeita lomakkeen täyttöön 
löytyy https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y1aopas.pdf. 
 
Ohessa pikaohjeena osastolle perustamisilmoituksessa täytettävät lomakkeen 
kohdat: 
 
Lomake Y1a sivu 1 

- Osaston virallinen nimi: Suomen Punainen Risti x osasto 
- Kotipaikka  
- Kieli 
- Yhteystiedot 

o Postiosoitteen lisäksi voi ilmoittaa muita yhteystietoja, kuten sähköposti ja 
puhelinnumero. Nämä osoitetiedot ovat julkisia ja ne näkyvät YTJ-
yrityshaussa. 

o Kun osaston yhteystiedot muuttuvat, on siitä muistettava tehdä 
muutosilmoitus Y4a-lomakkeella, jotta Verohallinnon mahdollinen posti tulee 
oikeaan osoitteeseen. 

- Yhteisömuoto 
o Rasti ruutuun muu yhdistys, esim. SPR, riistanhoitoyhdistys 

- Liitelomakkeista valitaan 6212 
- Lisätietoja antavan henkilön tiedot 

o Voit ilmoittaa sen henkilön, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä 
ilmoituksesta  

- Päiväys ja osaston puheenjohtajan allekirjoitus  
o Lomakkeen allekirjoittaa henkilö, joka on vastuussa ilmoituksen antamisesta. 
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Sivu 2, Liitelomake 6212: 

- Tilastokeskuksen toimialanumero on SPR:n osastoilla 88999 Muut muualla 
luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 

- Perustamispäivä tai tilikausi. Esimerkiksi jos osasto on perustettu vuonna 1976 ja 
tilikausi on kalenterivuosi, merkitään perustamispäiväksi joko alkuperäinen 
perustamispäivä (1970-luvulta) tai voimassa olevan tilikauden alkupäivä (esim. 
01.01.2019). 
 

- Kun osasto hakee vain Y-tunnusta, tälle sivulle ei täytetä muita tietoja. 
 

- Jos osasto laskuttaa työ- tai käyttökorvauksia (esim. ensiapupäivystyksiä), se 
ilmoittautuu myös ennakkoperintärekisteriin. Kun osasto on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, ei maksajan tarvitse toimittaa korvauksesta 
ennakonpidätystä. Täytä seuraavat kohdat: 

o Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin alkaen pp.kk.vvvv. Merkitse 
alkupäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä, 
jos ko. toimintaa ei ole vielä aloitettu. Rekisteriin merkitään kuitenkin 
aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä. 

 
- Mahdolliset muutokset arvonlisäverollisen elinkeinotoiminnan tai työnantajana 

toimimisen osalta myöhemmin tehdään muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4a. 
o SPR:n osasto on arvonlisäverovelvollinen vain, jos sen saamaa tuloa pidetään 

osaston verollisena elinkeinotulona ja elinkeinotoiminnan yhteenlaskettu 
liikevaihto on tilikauden aikana yli 10 000 euroa. Esim. osaston 
ensiapupäivystykset tai kirpputoritoiminta eivät ole elinkeinotoimintaa.  

o Osasto on säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja vain, jos se maksaa 
vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle tai jos se maksaa 
palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän 
työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Osaston ei 
tarvitse ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, kun 
palkanmaksu on satunnaista = palveluksessa on vain yksi vakituinen 
työntekijä tai 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.  

 

Sivun 3 henkilötietolomakkeen tietoja ei täytetä. 
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