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Ilmoitus perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkittyjen tietojen 

muutoksesta 

Ilmoituksen tekijän tiedot 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja toiminimi tai oikeushenkilön (esim. 

yhtiö) toiminimi 

Y-tunnus tai muu vastaava tunniste 

1. Toiminimen ja/tai aputoiminimen muutos 

1.1 Perintätoiminnan harjoittajan entinen toiminimi ja/tai mahdolliset käytöstä poistetut 

aputoiminimet 

1.2. Perintätoiminnan harjoittajan uusi toiminimi ja/tai mahdolliset uudet aputoiminimet 

2. Toimipaikan käyntiosoitteen muutos tai lisäys ja muut yhteystiedot 

2.1. Rekisteriin merkitty toimipaikan käyntiosoite 

2.2. Toimipaikan uusi käyntiosoite aikaisemmin ilmoitetun osoitteen lisäksi 

2.3. Toimipaikan uusi käyntiosoite aikaisemmin ilmoitetun osoitteen tilalle 

2.4. Uusi postiosoite 

2.5. Uusi puhelinnumero 2.6. Uusi sähköpostiosoite viranomaisen yhteydenottoja varten 

2.7. Uusi sähköpostiosoite, johon vastinepyynnöt ja päätökset rekisteröintiasioissa 

lähetetään 

2.8. Uusi sähköpostiosoite, johon vastinepyynnöt ja päätökset valvonta-asioissa lähetetään 

2.9. Uusi verkkosivujen osoite 

2.10. Laskutusosoite (verkkolasku- tai postiosoite) 
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3. Perintätoiminnasta vastaavan henkilön muutos 

Liitä aina ilmoitukseen liite A sekä tarvittaessa liite B (lomakkeen kohta 7). 

3.1. Uuden vastaavan henkilön täydellinen nimi 

3.2. Henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika 

3.3. Selvitys vastaavan henkilön asemasta perintätoimistossa 

3.4. Suostun yllä mainitun ilmoituksen tekijän perintätoiminnasta vastaavan henkilön 

tehtävään (tai erillinen liite) 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

4. Oikeushenkilön luotettavuus- ja vakavaraisuusselvitysten alaisten 
henkilöiden muutos (tarvittaessa erillinen liite) 

Kts. lomakkeen kohta 7 

Liitä tarvittaessa ilmoitukseen liite B (lomakkeen kohta 7). 

4.1. Uusien henkilöiden täydellinen 

nimi 

Henkilötunnus/ 

syntymäaika 
Asema/aseman peruste 

4.2. Pois jäävien henkilöiden nimet 

5. Muut muutokset (esim. perintätoiminnan lopettaminen) 



avi040604h2 fi  3 / 3 

6. Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys Elinkeinoa harjoittavan henkilön tai oikeushenkilön 

edustajan allekirjoitus 

Nimenselvennys 

7. Ilmoituksen liitteet 

Liite A: Selvitys perintätoiminnasta vastaavan henkilön soveltuvalla tutkinnolla 

osoitetusta perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön 

tuntemuksesta (tutkintotodistus). 

Tutkintotodistus, joka osoittaa henkilöltä vaadittavan perintätoimintaan liittyvän 

lainsäädännön tuntemuksen. Lisäksi selvitys perintätoiminnasta vastaavan henkilön 

työsuhteesta perintätoiminnan harjoittajaan, esimerkiksi työsopimus, ellei vastaava 

henkilö ole perintätoiminnan harjoittajan toimielimen jäsen. 

Liite B: Rikosrekisteritiedot muusta kuin Suomen kansalaisesta sekä 

rikosrekisteritiedot Suomen kansalaisesta silloin, jos henkilön kotipaikka on viimeisen 

10 vuoden aikana ollut muualla kuin EU-jäsenmaissa tai Pohjoismaissa. 

Aluehallintovirastolle on toimitettava luotettavuuden ja vakavaraisuuden arvioimiseksi 

tarvittavat asiakirjat (ks. ohje) 

Lomakkeen täyttöohjeessa on lisätietoa liitteiden sisältövaatimuksista. 

Aluehallintovirasto pyytää viran puolesta muut selvitykset, jotka ovat tarpeen muutoksen 

rekisteröintiä varten. 

8. Rekisteröintipäätöksen hinta 

Vastaavan henkilön muutos sekä oikeushenkilön luotettavuus- ja vakavaraisuusselvitysten 

alaisten henkilöiden muutos ovat maksullisia. Maksuluettelo löytyy aluehallintoviraston 

verkkosivulta https://avi.fi/asioi/viranomainen/asiointipalvelut/asiakaspalvelut-ja-muut-

asiointitavat/palveluhinnasto. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

PL 1, 13035 AVI 

Rekisteri-ilmoitus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. 

Lomakkeen voi lähettää suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen tai postitse. 

https://avi.fi/asioi/viranomainen/asiointipalvelut/asiakaspalvelut-ja-muut-asiointitavat/palveluhinnasto
https://avi.fi/asioi/viranomainen/asiointipalvelut/asiakaspalvelut-ja-muut-asiointitavat/palveluhinnasto
https://www.avi.fi/yhteystiedot
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