
Lions Clubs International
MD 107 Finland

RAHASTONHOITAJAVALMENNUS

TERVETULOA!



Klubin rahastonhoitajan

toimenkuva ja tehtävät

Klubivirkailijakoulutus

28.2.2018 2



Koulutuksen tavoite

• Tiedät tehtäväsi tärkeyden klubisi hyvinvoinnille

• Osaat hoitaa tehtäväsi ja tunnet siihen kuuluvan 

byrokratian 

• Sitoudut hoitamaan tehtäväsi klubin hallituksen 

jäsenenä

• Osaat etsiä lisätietoa tarpeen mukaan
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Toimenkuva/avainalueet

• Klubin rahastonhoitaja 

– Klubin hallituksen jäsen

– Avustaa presidenttiä klubin toiminta-

suunnitelman laatimisessa ja 

toteuttamisessa

– Vastaa vuosibudjetin laadinnasta yhdessä 

presidentin kanssa

– Vastaa klubin rahavaroista ja kirjanpidosta
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Toimenkuva/avainalueet

– Vastaa klubin tilinpäätöksen laadinnasta 

ja oikeellisuudesta

– Vastaa klubin maksuvalmiudesta

– Toimii yhteistyössä presidentin, 

hallituksen ja toimikuntien kanssa ja 

edistää toiminnallaan klubin jäsenkasvua 

ja klubin menestystä
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Avaintehtävät

• Klubin kirjanpidon tekeminen/teettäminen

• Taloudellisen tilanteen raportointi kuukausittain 

hallitukselle ja klubikokoukselle

• Aktiviteetti- ja hallintovarojen erillään pito

• Klubin laskujen maksu

• Piirin vuosikokouksen päättämien maksujen hoito

• Klubin saamisten laskutus

• Tilinpäätöksen laatiminen ja toimittaminen 

toiminnantarkastajille säädetyssä ajassa
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Avaintehtävät
• Tilinpäätöksen hyväksyttäminen vuosikokouksessa

• Tilinpäätösaineiston kokoaminen sidotuksi kirjaksi 
(RV: ei lain mukaan enää tarvitse sitoa)

• Kirjanpitoaineiston säilyttäminen (KPL:n 9-10 §:n 

mukaan)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L2P9

• Vuosibudjetin laatiminen presidentin kanssa

• Jäsenmaksuehdotuksen laatiminen

• Vuosibudjetin ja jäsenmaksun hyväksyttäminen

• Pankkiyhteyksien hoito

• Veroilmoitukset ja muu yhteydenpito verottajaan
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Avaintehtävät

• Kv. jäsenmaksun tarkistaminen

• Klubin tilaisuuksien rahavarojen käsittelyn 

järjestäminen

• Osallistuminen rahastonhoitajakoulutukseen

• Osallistuminen PNAT- ja vuosikokouksiin

• Yhteyshenkilönä toimiminen LCI:n ja LCIF:n 

kanssa talousasioissa

• Muut presidentin ja hallituksen pyynnöstä 

tapahtuvat tehtävät
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Rahastonhoitajan vuosikello 1
• Ennen oman kauden alkua

– Uutena rahastonhoitajana keskustele edellisen 

rahastonhoitajan kanssa ja ota selvää käytännöistä, mitä, 

missä, miten, kuka, koska jne

– Sopikaa siirtoaikataulu ja sopikaa, kumpi tekee 

osoitemuutokset yhteistyökumppaneille

– Rahastonhoitajavaihdoksessa Nordealta saadun tiedon mukaan pankki 

vaatii nykyään seuraavat dokumentit: Vaali- tai muun klubin 

kokouksen, jossa vaihto on hyväksytty, tarkastettu ja hyväksytty 

pöytäkirja tai sen oikeaksi  todistettu ote, valtuutus pankkitilien/-kortin 

käyttöön, lista hallituksen jäsenistä (nimi, sotu, kansallisuus, asuinmaa, 

onko poliittisesti vaikutusvaltainen tai yhteys sellaiseen hlöön?), klubin 

säännöt ja Yhdistysrekisterin ote
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Rahastonhoitajan vuosikello 1 (jatkuu)
– Tarkista kuitenkin oman pankkinne vaatimukset

– Varmista MyLCI:n käyttöoikeutesi ja tarkista jatkossa 

päämajan tiliote säännöllisesti. Jos klubisi on valinnut 

”Älä tilaa tulostettua tiliotetta”, LCI ei lähetä 

puolivuotisjäsenmaksusta paperilaskua vaan se on 

tulostettava järjestelmästä. Sama koskee uusien 

jäsenten jäsenmaksulaskuja.

– Tarkista, kykeneekö klubisi vastaanottamaan 

verkkolaskuja. Katso Suomen Lions-liiton viesti 

”Liitolla on käytössä sähköinen laskutus”, joka löytyy 

nettisivujen kohta Toiminta ->Lion-viestien liitteet-> 

Huhtikuu 2017 -> Liitolla on käytössä…
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Rahastonhoitajan vuosikello 1 (jatkuu)

• Liiton taloushallinnon kehitysprojekti on 

valmistunut keväällä 2018 ja sillä ei ole todettu  

vaikutusta jäsenmaksulaskutukseen tms.

• Seuraa kuitenkin liiton sivuja ja tiedotuksia. 
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Pankkiyhteydet, yhdistyksen 

rahavarojen käsittely

• Klubilla on pankkitilit rahalaitoksessa

– Eri tili hallinto- ja aktiviteettivaroille

• Klubin kaikki maksut hoidetaan pankkitileiltä 

samoin tilitetään käteisenä kerätyt tulot ao. 

pankkitilille

• Tilien käyttö verkkopankkiyhteyden kautta 

• Yleisötapahtumien takia voidaan pitää myös 

kohtuullinen vakiomääräinen käteiskassa 
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Rahastonhoitajan vuosikello 2

• Kuukausittaiset tehtävät

– Laskujen maksu

– Tulevien suoritusten seuranta

– Kirjanpito

– Taloudellisen tilanteen raportointi

• Huom. Aktiviteetti- ja hallintovarat erillään

– Vuosikokouksessa sovittujen velvoitteiden maksu

– Klubin tilaisuuksien rahavarojen järjestäminen

– Klubin maksuvalmiuden seuraaminen

– Uusien jäsenten informointi klubin maksutavoista
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Rahastonhoitajan vuosikello 3
• Heinäkuu

– 1.7. uusi toimintakausi ja klubin tilikausi alkaa

– Käynti pankissa hoitamassa osoitteenmuutos, tilien 

käyttöoikeudet, mahdollisen pankkikortin uusiminen, 

tallelokero jne

– Ilmoitus verottajalle osoitteenmuutoksesta 

• www.ytj.fi, valikko Y-lomakkeet, lomake Y4

• Rasti kohtaan Verohallinnon asiakasrekisteri

– Kansainvälisen jäsenmaksun ensimmäinen erä 

erääntyy 31.7 

– Jäsenmäärän oikeellisuuden tarkistaminen sihteerin 

kanssa.
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Rahastonhoitajan vuosikello 4
• Elokuu

– Kotimainen jäsenmaksu erääntyy 15.8.

– Tilinpäätöksen laatimisen aloittaminen viimeistään 

(edellisen kauden rahastonhoitaja hoitaa)

• Syyskuu

– Osallistuminen Piirifoorumiin (Suur-PNAT)  yhdessä 

presidentin ja sihteerin kanssa

– Tilinpäätös toiminnantarkastajille neljä viikkoa ennen 

klubin vuosikokousta (liiton mallisäännöt)

– Toiminnantarkastuskertomus hallitukselle kaksi viikkoa 

ennen klubin vuosikokousta (liiton mallisäännöt)



Rahastonhoitajan vuosikello 5

• Lokakuu

– Edellisen kauden tilinpäätös (ml. toimintakertomus) 

toiminnantarkastuskertomuksineen klubin 

vuosikokoukseen

– Jäsenmaksulaskutus klubin jäsenille

– Veroilmoitus (tarvittaessa),lomake 6C (4 kk:n kuluttua 

kauden loppumisesta)

• Marraskuu

– Osallistuminen Aluefoorumiin (Alue-PNAT) yhdessä 

presidentin ja sihteerin kanssa
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Rahastonhoitajan vuosikello 6

• Joulukuu

– Valmistellaan omaa joulua

• Tammikuu 

– Kansainvälisen jäsenmaksun toinen erä erääntyy 

31.1.

– Jäsenmäärän oikeellisuuden tarkistaminen sihteerin 

kanssa
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Rahastonhoitajan vuosikello 7
• Helmi-maaliskuu

– Osallistuminen Piirifoorumiin (Suur-PNAT) yhdessä 

presidentin ja sihteerin kanssa

• Seuraavat kolme tehtävää voivat olla jo nyt 

vastuullasi ensi kauden rahastonhoitajana

– Seuraavan kauden toimintasuunnitelman laadinta 

yhdessä tulevan presidentin kanssa 

– Talousarvion laadinta yhdessä tulevan presidentin 

kanssa

• Suurten aktiviteettien kyseessä ollen jokaiselle on laadittava 

oma talousarvio

– Jäsenmaksuehdotuksen laadinta
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Rahastonhoitajan vuosikello 8

• Huhtikuu

– Talousarvion ja jäsenmaksuehdotuksen 

hyväksyttäminen klubin vuosikokouksessa

– Osallistuminen piirin vuosikokoukseen

– Seuraavan rahastonhoitajan kannustaminen 

osallistumaan piirin virkailijakoulutukseen
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Rahastonhoitajan vuosikello 9
• Toukokuu

– Varmista klubin maksuvalmius kauden lopussa, 

varsinkin hallintotilillä oltava rahaa liiton ja 

kansainvälisen jäsenmaksun suorittamiseen

– Kausi lopuillaan, kauden päättäjäiset

• Kesäkuu

– Osallistuminen Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen

– Ohjeista seuraavan kauden rahastonhoitaja 

mahdollisimman hyvin

– Aloita tilinpäätöksen valmistelu hyvissä ajoin 

syksyn vuosikokousta varten
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Klubin kansainvälinen maksuliikenne LCI

• Luottokorttimaksu (Visa, MC, Discover, American 

Express) tai PayPal-maksu MyLCI:ssä

• SEPA-maksu
– Saaja Lions Clubs International, 300 W 22nd Street, OakBrooks, 

ILLINOIS, 60523-8842, USA

– IBAN-koodi: GB62CHAS60924241287084

– BIC-koodi: CHASGB2L

– Viestikenttään klubin nimi ja kv. numero, euroina

– Tarkista LCI:n leijonakurssi ja maksa vähintään viisi pankkipäivää 

ennen kuunvaihdetta, jotta vältyt lisämaksulta LCI:n kurssin 

vaihtuessa:

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/exchange-

rates
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Klubin kansainvälinen maksuliikenne
• MyLCI

– 1.7. alkaen klubin kauden virkailijoilla on tehtävän 

mukainen käyttöoikeus MyLCI:iin

– Varmistakaa klubinne sihteeriltä, että hän on tehnyt 

ensi kauden virkailijailmoitukset LCI:lle heti 

vuosikokouksen jälkeen

– Vaatii rekisteröitymisen, jolloin saat käyttäjätunnuksen 

ja voit itse määritellä salasanan

– Linkki https://www.lionsclubs.org/fi

– Ks. Ohje LCI/Salasana ja rekisteröityminen/Usein 

kysyttyjä kysymyksiä
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Klubin kansainvälinen maksuliikenne

LCI:lle (jatkuu)

– Kirjaudu sisään, tulee oman klubisi etusivu

– Valitse ”Näytä tiliote tai tee maksu”

– Valitse ”Maksa nyt”

– Avautuu lomake, jossa voit valita luottokortin tai 

PayPal-palvelun

– Muista tulostaa lomake kirjanpitoa varten 

(maksuvahvistus tulee vielä sähköpostina)
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MyLCI
• LCI:n MyLCI—järjestelmän tarkka ohje 

rekisteröitymiseen ja käyttäjäohje 

rahastonhoitajille löytyvät liiton nettisivuilta 

kohdasta Jäsenille (vaatii kirjautumisen) ->  

Jäsenrekisteri -> MyLCI-käyttäjädokumentit-

otsikon alla PDF-tiedostot ”Käyttäjätunnus ja 

kirjautuminen v1.3. (13.7.2016)”  ja  

”Rahastonhoitaja v.1.4 (päivitetty 9.11.2017).

• 28.3.2019 lähtien rahastonhoitajalla tulee olla 

joko Lion-tilin tunnukset tai MyLion-tunnukset
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Klubin kansainvälinen maksuliikenne

• Maksut LCIF:lle

• EI SAA MAKSAA LCI:LLE

– Osallistuminen LCIF:n avustuskohteisiin

• Pienet erät maksetaan piirin LCIF-tilille, löytyy kunkin piirin 

nettisivuilta

– Melvin Jones-jäsenyyden maksaminen

• Luottokortilla MJ-jäsenanomuslomakkeen ohjeiden mukaan

• Pankkisiirtona LCIF:n pankkitilille 754 487 312                

Swift: CHASUS33, tarkka maksuohje Lions-vuosikirjan 2017-

2018 sivulla  A101
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Klubin kansainvälinen maksuliikenne
• Luottokorttimaksussa voidaan käyttää esim. rahastonhoitajan 

luottokorttia. Kun luottokorttilasku tulee, siirretään vastaava 

summa klubin tililtä hänen tililleen

• Muistettava ottaa kopiot LCIF:lle lähetetystä aineistosta 

kirjanpitoa varten
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Toimintasuunnitelma ja klubin budjetti
• Toimintasuunnitelma ja vuosibudjetti kulkevat käsi 

kädessä eli toimintasuunnitelma on verbaalinen ja 

budjetti numeraalinen kertomus

• Hallintotili/ hallintobudjetti 

– Klubin sisäinen toiminta

• Aktiviteettibudjetti 

– Toteutettavat aktiviteetit

• Huom! Missään tilanteissa ei yleisöltä kerättyjä 

aktiviteettien nettotuloja saa käyttää minkään-

laisten hallintokulujen kattamiseen



BUDJETTI (esimerkki)

• Aktiviteettikulut (annetut avustukset/lahjoitukset)

– Kummilapsi

– Quest-toiminta

– Stipendit

– Lions-nuorisoleiri jne

• Jokainen avustus erikseen mietittynä ja 

määriteltynä mutta hyvä varautua myös yllättäviin 

”puun takaa” tuleviin avustuskohteisiin

28.2.2018 28



Budjetti (jatkuu)
• Varainhankinnan tuotot

– Aktiviteetti 1

– Aktiviteetti 2

– Aktiviteetti 3

• Varainhankinnan kulut

– Aktiviteetti 1

– Aktiviteetti 2

– Aktiviteetti 3

• Jokaisesta isommasta aktiviteetista oma tarkasti 

eritelty budjetti
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BUDJETTI (jatkuu)

• Klubitoiminnan tuotot

– Jäsenmaksu, erillinen laskelma riittävyydestä

– Klubin sisäisten aktiviteettien tuotot

– Klubiarpajaiset

– Muut tuotot
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BUDJETTI (jatkuu)
• Klubitoiminnan kulut

– Jäsenmaksu, kotimainen (arvio, liiton vuosikokous 

päättää)

– Jäsenmaksu, kansainvälinen (arvio, LCI:n 

vuosikokous päättää)

– Vuosikokousmenot (esim. viralliset edustajat)

– Huomionosoitukset (sekä klubilaisille että 

ulkopuolisille)

– Kokouskulut (kauden päättäjäiset, vierailijat)

– Muut hallintokulut (pankki, yhdistysrekisterin 

muutosilmoitus)
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JÄSENMAKSUEHDOTUKSEN 

PERUSTEET 1
• Esimerkkilaskelma

• Klubitoiminnan tuotot

– Tuotot jäsenmaksuista (30 x 100) 3.000,00

– Klubin sisäiset aktiviteettituotot 500,00

– Arpajaistuotot

300,00

– Muut tuotot 

200,00

Tuotot yhteensä

4.000,00
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JÄSENMAKSUEHDOTUKSEN

PERUSTEET 2
• Klubitoiminnan kulut

– Jäsenmaksu, kotimainen (30 x 33 €) 990,00

– Jäsenmaksu, kansainv. (30 x 43 $) 1.225,00

– Vuosikokous, 2 edustajaa

650,00

– Huomionosoitukset 300,00

– Kokouskulut, muut 200,00

– Muut hallintokulut 300,00

Kulut yhteensä 3.665,00

• Siirto ed. vuosien toimintapääomaan                                         335,00 €

eli jäsenmaksu on riittävä

Piirin 107A rahastonhoitajan oma budjettimalli löytyy linkistä:

http://lions-piiri107a.fi/fi/a-piiri-kouluttaa/esitysmateriaalit
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HUOMIOITAVAA
• Ensimmäinen erä kansainvälistä jäsenmaksua 

erääntyy jo 31.7. ja kotimainen jäsenmaksu 

kokonaisuudessaan 15.8.

• Edellisen laskelman mukaan ollaan vaikeuksissa 

ellei klubilla ole hallinnon varoissa edellisten 

vuosien ylijäämää vähintään n. 1.600 euroa, jotta  

kansainvälisen jäsenmaksun e. erä n. 600 € ja 

kotimainen 990 € pystytään maksamaan ajoissa. 

• Ellei ylijäämää ole, on jäsenten maksettava 

jäsenmaksunsa heinäkuussa. 
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Klubin kirjanpito

• Lionsklubi on rekisteröity yhdistys (ry), joten se on 

KPL:n mukaan kirjanpitovelvollinen ja sen on 

noudatettava KPL:n säännöksiä ja hyvää 

kirjanpitotapaa sekä Yhdistyslakia

• Klubi voi esittää tilinpäätöksensä KPA.ssa olevien 

pienkirjanpitovelvollisia koskevien säännösten 

mukaan:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151753
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Klubin kirjanpito

• Koska kirjanpito on ”ammattilaisen tehtävä” on 

suositeltavaa, että rahastonhoitaja hoitaa 

tehtävää useamman kauden ajan. On myös 

mahdollista, että rahastonhoitaja hoitaa vain ns. 

”juoksevat asiat” ja kirjanpito hoidetaan toisen 

henkilön tai yhteisön toimesta.
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Klubin kirjanpito

• Tuloslaskelma- ja tasekaava

– Löytyy liiton sivuilta kohdasta ”Jäsenille” (vaatii 

kirjautumisen) -> Lions-toiminnan ohjeita -> Kirjanpito 

ja tilinpäätös -> Lions-klubin kirjanpito- ja 

tilinpäätösohje

• Tilikartta

– Pidä yksinkertaisena

– Tärkein asia on, että aktiviteettien kulut ja tuotot 

pysyvät erillään klubin hallintovaroista

28.2.2018 37



Aktiviteettien varainhankinta

• Aktiviteettien nettotuotto on käytettävä aina 

kokonaisuudessaan ilmoitettuun tarkoitukseen

• Tilille kirjataan tuotto bruttona ja kulut 

vähennetään sen jälkeen

• Aktiviteettivarat tulee pääsääntöisesti luovuttaa 

saajilleen sinä toimintakautena kuin ne on kerätty   

• Jakamattomat aktiviteettivarat on siirrettävä  

tilinpäätöksessä taseen aktiviteettirahastoon.     
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Aktiviteettituotot

• Yleisöltä kerätyt varat LC-tunnuksen alla

– Markkinat, talviriehat, tempaukset

– Varainkeräykset (Punainen Sulka, Nenäpäivä, 

Lastensairaala)

– Yleisötapahtumat, konsertit

– Kirpputorit

– Kalenterien, joulukorttien, ARS-adressien myynti

– Erilaisten myyntiartikkelien myynti

– Joulukuusien myynti

– Erilaiset veikkaukset (jäänlähtö jne)
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Aktiviteettikulut

• Yleisöltä kerättyjen varojen hankintamenot

– Markkinoiden paikkavuokrat, talviriehojen 

esiintyjäpalkkiot, mainosten painatus

– Yleisötapahtumien kulut, konserttisalin vuokra, 

esiintyjien palkkiot, esitteiden/pääsylippujen painatus

– Kirpputoripöydän vuokra

– Kalenterien, joulukorttien, adressien hankintamenot

– Myyntiartikkelien hankintamenot (esim. joulukuuset)
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Aktiviteetit, annetut avustukset

• Avustukset ja lahjoitukset

• Lions Quest-toiminta

• Nuorisovaihto

• Stipendit

• Seuraavalla kaudella annettavat, päätetyt 

avustukset (siirto tilinpäätöksessä siirtovelkoihin)
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Hallintomenot
• Jäsenmaksut, kotimainen ja kansainvälinen

• Kokouskulut (klubikokous, liiton vuosikokous, 

vierailijoiden ruokailu)

• Toimistokulut (pankkikulut, tarvikkeet, 

yhdistysrekisterimaksu)

• Huomionosoitukset (jäseneksiottoseremonia, 

merkkipäivämuistamiset, muiden klubien 

merkkipäivät)

• Hallinnolliset aktiviteetit (klubin sisäiset aktiviteetit)

• Muut hallinnon kulut (omat sisäiset tilaisuudet)
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Hallintotuotot

• Jäsenmaksut

• Klubikokouksen arpajaiset

• ”Sakkomaksut”

• Lottovoitot (kimppalotto)

• Jäsenten klubin hyväksi tekemistä töistä saadut 

palkkiot (auditointi, villasukkien myynti jäsenille, 

talkoot maksua vastaan jne)

• Vakuutusasioimistopalkkiot

• Klubin sisäisten aktiviteettien tuotot
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Kirjanpito, tilinpäätös
• Tilinpäätös on koottava kirjaksi, joka 

numeroidaan juoksevasti ja sidotaan.

• Tilinpäätöskirjan sisältö

– Toimintakertomus 

– Tase (myös edellisen tilikauden luvut) 

– Tuloslaskelma (vertailulukuna edellinen tilikausi)

– Tilinpäätöksen liitetiedot

– Luettelo käytetyistä tilikirjoista

– Päiväys ja allekirjoitukset 

– Taseen ja tuloslaskelman erittelyt
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Kirjanpito, tilinpäätökset

• Tilinpäätöksen allekirjoittaa allekirjoitushetkellä 

istuva hallitus

• Tilinpäätöskirjat, tase-erittelyt ja muut kirjanpitoon 

liittyvät tilikirjat säilytetään kymmenen (10) vuotta

• Tositteet, tilipuitteet ja tilejä koskeva kirjeenvaihto 

säilytetään kuusi (6) vuotta sen tilikauden lopusta 

lukien, jolloin tilikausi on päättynyt

• Toimintakertomus ja tilinpäätös säilytetään 

pysyvästi
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Lions-klubit/verotus

• Verotusta koskeva ohje on liiton sivuilla kohdassa 

”Jäsenille” -> Lions-toiminnan ohjeita -> 

Verotusohje -> Verotusta koskeva ohje klubeille

• Lions-klubit ovat sääntöjensä puolesta 

yleishyödyllisiä yhteisöjä ja siten ei-verovelvollisia

• MUTTA, useilla klubeilla on myös elinkeino-

toiminnaksi katsottavaa varainhankintatoimintaa

• Se mihin tuotto käytetään ei ratkaise sitä, onko 

varainhankinnan muoto elinkeinotoimintaa vai ei
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Lions-klubit/verotus

• Jos klubin jäsen tekee klubin nimissä talkootyötä 

ja klubi saa siitä korvauksen, tulee klubin kuulua 

ennakkoperintärekisteriin

• Muussa tapauksessa korvauksesta peritään 

ennakonpidätys 13 % (saa hakemuksesta 

takaisin)

• Suositeltavaa on rekisteröityminen 

ennakkoperintärekisteriin vastaisen varalta
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Lions-klubit/verotus

• Jos klubin joku aktiviteetti katsotaan liike-

toiminnaksi, se laukaisee myös arvolisävero-

velvollisuuden

• Jos liikevaihto on enintään 10.000 €/tilikausi (12 

kk) katsotaan vähäiseksi liiketoiminnaksi, ei 

arvonlisäveroa 

• Jos ylittää 10.000 € tai epäillään ylittyvän, tulee 

hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi

• Tarkista euromääräinen raja vuosittain

28.2.2018 48



Lions-clubit/verotus
• Yleishyödyllinen yhdistys antaa veroilmoituksen, 

jos

– Y-tunnuksen omaavana on saanut etukäteen 

esipainetun veroilmoituslomakkeen 6 C

– On saanut postitse verohallinnon tiedotteen ja 

täyttöoppaan

• Ilmoitus on annettava joko sähköisesti taikka 

paperilomakkeella, vaikka yhdistyksellä ei olisi 

veronalaista toimintaa

– Huom. Yhdistysrekisterin mukaiset allekirjoitukset

28.2.2018 49



Arpajaislaki/vero

• Arpajaisluvan edellytykset arpajaislain 7 §:ssä

– Varojen hankkiminen yleishyödyllisen toiminnan 

edistämiseksi 

– Ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksen-

mukaista

– Ei ole perusteltua syytä epäillä järjestäjän toimivan 

arpajaislain säännösten ja määräysten vastaisesti

• Ei tarvita lupaa, jos tavara-arpajaiset järjestetään 

suljetussa tilaisuudessa ja myytävien arpojen 

arvo enintään  2.000 €
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Arpajaislaki/vero

• Yleishyödyllinen yhdistys voi ilman lupaa 

toimeenpanna arpajaiset 7 § edellytyksin jos

– Arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 2.000 €

– Arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa 

tilaisuudessa (pienarpajaiset)
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Rahankeräysluvat
• Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa 

yleisöön vedotaan rahalahjoitusten saamiseksi 

ilman vastiketta

• Rahankeräysluvan myöntää poliisilaitos omalle 

toimialueelleen tai  Poliisihallitus laajemmalle

• Ohjeet: www.poliisi.fi ->luvat ->arpajaishallinto -> 

rahakeräysluvat

• Rahankeräysluvan päätyttyä on tehtävä tilitys 

kirjallisesti 6 kuukauden kuluessa. Laiminlyönti 

aiheuttaa esteen uuden luvan saamiselle
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Tulorekisteri yhdistyksen kannalta

⚫ Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat 
palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla

⚫ Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019 palkkatietojen 
osalta ja vuonna 2020 ilmoitetaan myös eläkkeet ja 
etuudet

⚫ Yhdistykset ilmoittavat maksetut palkat ja palkkiot sekä 
verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ja 
annetut kilpailujen palkinnot määrätyin edellytyksin

⚫ Ilmoitus tehtävä viiden kalenteripäivän kuluessa 
jokaisen maksutapahtuman jälkeen



Lions Clubs International
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Tulorekisteri jatkuu

⚫ Myös kilometrikorvaukset (tulolaji 357) ja päivärahat 

(tulolaji 358), jotka yleishyödyllinen yhteisö maksaa 

korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville 

henkilöille, kuuluvat ilmoittamisvelvollisuuden piiriin

⚫ Julkisen liikenteen (juna, bussi, lentokone) matkalippua 

ja majoituskorvausta ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin 

⚫ Kilpailupalkinnot ilmoitetaan vain silloin, kun ne ovat 

veronalaista tuloa ja niillä on rahallinen arvo (tulolaji 

316)



Lions Clubs International
MD 107 Finland

Tulorekisteri jatkuu

⚫ Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan 
merkityksettömiä palkintona annettuja esineitä, kuten 
pokaalit, mitalit, viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai 
mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, 
esim. lippikset

⚫ Kilpailun järjestäjä on ilmoitusvelvollinen

⚫ Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille antamia arvoltaan 
vähäisiä kiitos- ja muistamislahjoja ei tarvitse ilmoittaa, jos 
lahja täyttää verovapauden edellytyksen eli niitä ei ole 
sovittu korvaukseksi työn tekemisestä
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Tulorekisteri jatkuu

⚫ Tulorekisteri ei muuta yhdistyksen antamien 
stipendien tai apurahojen ilmoittamisen 
menettelyä.  

⚫ Jos stipendi on ilmoittamisvelvollisuuden 
alainen (1.000 € tai enemmän samalle 
henkilölle kalenterivuoden aikana ) tulee ne 
edelleen ilmoittaa Verohallinnolle vuosi-
ilmoituksella.
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Tulorekisteriin kirjautuminen
⚫ Tulorekisteri.fi-sivuston kautta sähköisessä 

asiointipalvelussa

⚫ Yhdistys voi valtuuttaa tilitoimiston tai rahastonhoitajan 
asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin 
sähköisessä asiontipalvelussa. Valtuutuksen voi antaa 
Katso-pääkäyttäjä

⚫ Kirjautumisessa palveluun käytetään vahvaa 
tunnistautumista eli joko verkkopankkitunnuksia, 
mobiilivarmennetta, varmennekorttia tai Katso-tunnistetta

⚫ Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella vain 
erityisestä syystä. Tietoja ei voi ilmoittaa myöskään 
puhelimitse vaan ne pitää ilmoittaa määrämuotoisesti.
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