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1. Johdanto
Hyvä lukija, tämä opas ei ole kaikilta osin täysin kattava eikä korvaa Murikan yhdistyksen taloudenhoitokurssia. Olen jäsentänyt opasta niin, että sisältöluettelon perusteella löydät sekä perustietoa että yksityiskohtaisempaa tietoa mm. ammattiosaston säännöistä, taloudesta ja kirjanpidosta. Lisäksi mukana on asiaa
verotuksesta ja otteita lakiteksteistä. Oppaassa on huomioitu hallituksen, taloudenhoitajan sekä toiminnantarkastajan tehtäviä ja velvoitteita talouskysymyksissä.
Oppaassa olevat tuloslaskelman ja taseen mallit on poimittu Metallityöväen Liitto ry:n julkaisemasta Taloudenhoito ammattiosastossa -oppaasta. Mallit ovat suuntaa-antavia. Jokainen yhdistys päättää tilikartastaan
itsenäisesti omien tarpeittensa mukaisesti.
Ammattiosaston verokysymykset ovat olleet viime vuosina opiskelijoiden kiinnostuksen kohteina. Verottajan tulkinnoissa tapahtuu vuosittain muutoksia, joita voi tarkastella oppaassa mainituista linkeistä verottajan sivuilta. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin toi lisää haasteita ammattiosastoille. Oppaan loppupuolella on etsitty vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi palkkioiden maksuun ja niiden ilmoittamiseen tulorekisteriin.

2. Ohjaava normisto
Ammattiosaston toimintaa ohjaavat säännöt ja yhdistyslaki sekä Teollisuusliiton antamat ohjeet. Ne antavat puitteet toiminnalle. Käytännössä ammattiosaston hallitus hoitaa ns. juoksevat asiat sekä toteuttaa jäsenkokousten päätöksiä kuten esimerkiksi toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Lisäksi ammattiosaston toimintaa ohjaavat monet muutkin lait, esimerkiksi kirjanpitolaki ja
-asetus, tuloverolaki, ennakonperintälaki, tilintarkastuslaki, yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki muutamia mainitakseni.
Ammattiosaston toiminnan laajuus ja mahdollinen palkattu henkilökunta sekä
omaisuus lisäävät lainsäädännön kirjoa ja kasvattavat vastuuta. Lisäksi toimintaa ohjaavat ammattiosaston hyväksymät omat toimintaohjeet kuten toimintaja talousohjesääntö, jossa määritellään valtuudet ja vastuut eri toimijoille euromääräisinä.
Yhdistyslaki on puitelaki, jota säännöt täydentävät. Jos jostain asiasta ei ole
mainintaa yhdistyslaissa, niin usein vastaus löytyy säännöistä. Hyväksytyt ammattiosaston säännöt siis tarkentavat yhdistyslakia.
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2.1 Ammattiosaston toiminnan tarkoitus
Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että ammattiosaston sääntöjen 2 § määräämät asiat tulevat hoidetuksi. Pykälän mukaan ammattiosasto:
o organisoi järjestämis- ja jäsenhankintatyötä
o hoitaa ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa
o valvoo, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja ja työolosuhteita
sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä
o edistää ja tukee luottamushenkilöiden toimintaa työpaikoilla
o valvoo jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja, mm. paikallisia sopimuksia
o järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia
o valmistelee ja tekee ehdotuksia voimassa olevien työehtosopimusten
uudistamiseksi
o voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta
Yhdistyslaki 5 § 1.mom antaa mahdollisuuden harjoittaa
sellaista taloudellista toimintaa, joka on mainittu säännöissä ja liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
ja jota voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena. Makkaraa saa myydä omissa tapahtumissa, mutta se ei voi
olla päivittäistä toimintaa torin reunalla.
Mitä ei ole mainittu säännöissä, sitä ei voida yhdistyksenä tehdä. Esimerkiksi, jos säännöistä puuttuisi maininta testamentista, tällaista lahjoitusta ei voitaisi ottaa
vastaan. Tosin testamenttilahjoitukset ammattiyhdistyksille ovat vielä harvinaista.

2.1. Säännöt ohjaavat talousasioita
Tähän jaksoon on kerätty sääntöjen taloutta koskevat pääkohdat.
Säännöissä on muutama kohta, jotka tulee huomioida hallituksen työskentelyssä liittyen taloudenhoitoon. Käytännössä ammattiosaston talous pyöriin neljästi vuodessa takaisinmaksettavilla jäsenmaksupalautuksilla. Tämän lisäksi tulevat omavastuut jäsenten tapahtumista ja mahdolliset sijoitus- sekä vuokratulot.
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Ammattiosaston säännöt 4 §
Varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksut
joko työnantajan kanssa tehtävällä perintäsopimuksella tai jäsen maksaa jäsenmaksut itse.
Jäsenmaksujen yhteydessä peritään samanaikaisesti myös työttömyyskassan jäsenmaksut

sen suuruisina kuin työttömyyskassan valvova
viranomainen on ne kulloinkin vahvistanut.

Ammattiosastot poikkeavat useista yhdistyksistä siinä,
että tulorahoitus on säännönmukaista. Jäsenmaksupalautukset tulevat vuosineljänneksittäin ammattiosaston tilille. Ammattiosaston hallituksen tulee seurata työnantajan tilittämiä jäsenmaksuja. Ovatko ne linjassa työllisyystilanteen kanssa? Onko työnantaja jättänyt tilittämättä perittyjä
maksuja? Silloin ne jäävät myös ammattiosastolta saamatta. Tämä ei ole tavatonta.
Ammattiosaston säännöt 4 § kohta 6. Liitto palauttaa jäsenmaksusta ammattiosastolle määräosuudet, joiden suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle päättää valtuuston syyskokous.
Ammattiosastolle ei palauteta määräosuuksia,
jos ammattiosasto on jättänyt noudattamatta
liiton valtuuston päätöstä jäsenmaksupalautusperusteista

Ammattiosaston kokous voi erottaa hallituksen
jäsenet epäluottamuksen perusteella. Kokouksen on erityisesti harkittava hallituksen jäsenen
erottamista, jos tämä on ilman hyväksyttävää
syytä poissa kolmesta (3) peräkkäisestä hallituksen kokouksesta. Erottamisasiasta on mainittava kokouskutsussa
Ammattiosaston säännöt 5§ kohta 15.

Ammattiosaston tulee seurata toimitettua varainjakolistaa, josta näkyy tilitetyt jäsenmaksut. Käytännössä nämä
asiat ovat taloudenhoitajan ja jäsenasioidenhoitajan seurannassa, ja he raportoivat niistä hallitukselle.

Noudattamatta jätetyt jäsenmaksuperusteet tarkoittavat sitä, että ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset jätetään pitämättä. Esimerkiksi syyskokousta, jossa päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä henkilövalinnoista, ei pidetä tai se jätetään ilmoittamatta liittoon. Liittohallitus voi
tällöin päättää, ettei jäsenmaksupalautuksia makseta osastolle ennen kuin
henkilövalinnat on ilmoitettu.
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2.2 Rekisteröity yhdistys

Yhdistyslaki 6 §
Rekisteröinnin oikeusvaikutukset
Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä
sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen
luona, jos se on rekisteröity siten kuin
tässä laissa säädetään.
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät
vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen
velvoitteista.

Kaikki ammattiosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Sen tunnistaa yhdistyksen virallisesta nimestä, jossa on tunnus ry tai ruotsinkielisissä yhdistyksissä rf. Kuten yhdistyslaissa sanotaan, hallituksen jäsen tällöin ei vastaa henkilökohtaisesti
yhdistyksen velvoitteista. Päätökset tehdään kollektiivisesti enemmistöpäätöksinä. Mikäli vastustat esitystä, niin sinulla on oikeus jättää eriävä
mielipide asiasta. Silloin vapaudut päätöksen aiheuttamasta vastuusta. Päätöstä joudut kuitenkin noudattamaan.

2.3 Hallinto ja kokoukset
Sääntömääräisiä jäsenkokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Säännöt määrittelevät, mitä
niissä tulee käsitellä. Lisäksi Teollisuusliitto ohjeistaa ammattiosastoille lähetettävissä kevät- ja
syyskirjeissään, mitä muita ajankohtaisia asioita on otettava huomioon.
Hallitus valmistelee esitykset kumpaankin sääntömääräisen kokoukseen. Syyskokouksessa päätetään tulevan vuoden asioista ja kevätkokouksessa käsitellään edellistä toimintavuotta. Mallit esityslistoihin löytyvät Ammattiosaston toimintavuosi -kirjasta.
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Ammattiosaston säännöt 5§ kohta 5:
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio;
b) päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista korvauksista;
c) päätetään hallituksen toimikauden pituus;
d) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
e) valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt;
f) valitaan edustajat ammatillisen paikallisjärjestön ja työväen muiden yhteisjärjestöjen kokouksiin;
g) päätetään jaostojen perustamisesta;
h) päätetään, ilmoitetaanko ammattiosaston kokouksista näissä säännöissä jo olevien tapojen lisäksi jollain muullakin tavalla;
i) käsitellään työpaikkojen edunvalvontaan ja luottamushenkilövalintoihin liittyvät asiat;
j) käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; d) päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen pitämisestä;
e) käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat.
Ammattiosaston säännöt 5§ kohta 6.
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3. Hallituksen tehtävät ja vastuu talousasioissa
Ammattiosaston säännöt velvoittavat koko
hallitusta huolehtimaan yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta. Hallituksella on korostettu vastuu ja siten myös merkittävä syy
seurata ja valvoa sääntöjen noudattamista.
Hallitus on toimeenpaneva elin, mutta jäsenkokouksissa jäsenistöllä on ylin päätäntävalta. Hallituksen päätökset tehdään kollektiivisesti eli yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta -periaatteella. Säännöt korostavat hallituksen jäsenen tehtävää.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa ammattiosaston asioita sekä edustaa sitä. Hallituksen on
valvottava, että ammattiosaston omaisuutta
hoidetaan luotettavasti ja ammattiosastolle
edullisesti. Hallituksen tulee hyväksyä ammattiosastolle toiminta- ja talousohjesääntö.
Ammattiosaston säännöt 5 § kohta 17

Hallituksella on sääntöjen ja yhdistyslain mukaan hallinto- ja valvontatehtävät. Siksi myös hallituksen jäsenellä on velvollisuus osallistua
Yhdistyslaki 35 § (16.7.2010/678)
kokouksiin. Hänellä on oikeus saada
Hallitus
enemmän tietoja yhdistyksestä ja sen
toiminnasta kuin yhdistyksen jäseYhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähinnellä. Hallituksen jäsenellä tulee olla
tään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen
sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoitieto yhdistyksen taloudellisesta tilandettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehteesta ja sen kehittymisestä. Hallitukdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmusen jäsenellä on myös oikeus tutustua
kainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjesmuidenkin toimielimien pöytäkirjoitetty. Hallitus edustaa yhdistystä.
hin.
Jokaisella hallituksen jäsenellä on täydet kokousoikeudet eli puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus. Hallituksen jäsenellä on myös oikeus tehdä aloitteita. Tämä edellyttää, että hän myös perehtyy käsiteltäviin asioihin. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada etukäteen riittävät tiedot käsiteltäväksi tulevista asioista. Mikäli kokouksiin ei osallistuta eikä poissaololla ole pätevää syytä, se voidaan katsoa
laiminlyönniksi valvontavelvollisuutta kohtaan. Toiminnantarkastajan tehtävään kuuluu seurata
hallituksen toimintaa. Tätä työtä auttaa myös se, että kokouksen päätökset on kirjattava auki siten, että hallituksen ulkopuolinenkin asian ymmärtää.
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3.1.Esteellisyys
Esteellisyys eli jääviys tarkoittaa, että päätöksentekoon osallistuvan, käsiteltävän asian tai kokouksessa äänestää eikä asianosaisten suhteeseen liittyy jotakin sellaista, joka voi heikentää asian käsittelyn riippumattomuutta, tasapuolisuutta ja objektiivisuutta. Milloin hallituksen jäsen voi olla esteellinen?

Yhdistyslaissa on varsin yksiselitteisesti lueteltu jäsenen esteellisyys. Kokouksen puheenjohtaja ei
erikseen kysele, onko joku osallistujista jäävi käsittelemään kyseistä asiaa. Jäsenen tulee itse
olla tietoinen tästä mahdollisuudesta. Uusitun Yhdistyslain tulkinnan mukaan voit olla vielä keskustelemassa asiasta, mutta varsinaisessa päätöksenteossa et voi
olla enää mukana.

Yhdistyslaki 26 §
Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa
Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä
tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta,
jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä,
kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.
(16.7.2010/678)

Miten toimitaan, mikäli kaikki hallituksen jäsenet
ovat kokouksessa esteellisiä?

Yllä oleva Yhdistyslain pykälä 26 on varsin selkeä. Ongelmaksi on muodostunut kevätkokouksen
vastuuvapauden myöntäminen tilanteessa, jossa kaikki paikalla olevat ovat olleet edellisenä vuotena hallituksessa ja siten vastuuvelvollisia. Yhdistysoikeus -kirjassa sanotaan seuraavasti. ”Yleisen
yhteisöoikeudellisen periaatteen mukaisesti ei esteellisyyssääntöä yleensä sovelleta silloin kun
kaikki kokouksessa läsnä olevat ovat esteellisiä. Muutenhan ei päätöksiä päästäisi lainkaan tekemään.” s. 390 (Halila Heikki-Tarasti Lauri. 2017)
Lisäksi Yhdistyslain 37 § tarkentaa hallituksen tai yhdistyksen toimihenkilön asemaa päätöksenteossa.
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Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

3.2.Päätöksen mitättömyys
Yhdistyslaki peräänkuuluttaa päätöksenteossa jäsenten
yhdenvertaisuutta. Päätöksestä ei tarvitse nostaa edes
moitekannetta, jos se rikkoo sivullisen oikeutta:
27§ 3 mom. viittaa määräenemmistöön eli kolmeneljäsosaan esimerkiksi yhdistyksen purkautuessa.
Esimerkki: Ammattiosastossa oli 1000 jäsentä. Ammattiosaston hallitus oli päättänyt järjestää maksuttomat
pikkujoulut ravintolassa yhteensä 100 henkilölle. Henkilöluku piti sisällään myös puolisot. Tilaisuutta ei mainostettu. Toteutuiko jäsenten yhdenvertaisuus?

Yhdistyslaki 33 § Päätöksen mitättömyys
Päätös on moitekanteesta riippumatta mitätön, jos se loukkaa sivullisen oikeutta.
Mitätön on myös päätös, joka vähentää yhdistyksen jäsenellä
sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta, jollei 27 §:n 3 momentista muuta johdu.
Yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen sekä se, joka katsoo
päätöksen loukkaavan oikeuttaan, voi nostaa kanteen yhdistystä vastaan sen vahvistamiseksi, että yhdistyksen päätös on mitätön
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4. Toiminta ja talousohjesääntö

Ammattiosaston säännöt 5 § kohta 17 edellyttää hallitusta
laatimaan toiminta- ja talousohjesäännön. Ohjesääntö on
hyvä valvontaväline ja kertoo eri toimijoiden tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Se on myös hyvä perehdyttämisväline
uudelle hallituksen jäsenelle. Oheinen malli on Teollisuusliiton julkaisemasta Ammattiosaston toimintavuosikirjasta.
Se on muokattavissa ammattiosaston toiminnan näköiseksi.

Ammattiosaston toiminta- ja talousohjesääntö

Tällä toiminta- ja talousohjesäännöllä määritellään ________________________ry:n toimintatapa toimintaan ja talouteen liittyvissä asioissa. Toiminta- ja talousohjesääntö hyväksytään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
1. Ammattiosaston toimintaa ohjaa Ammattiosaston säännöt 2§.
Ammattiosaston tarkoitus on
•
•
•

koota järjestämis- ja sopimusalojensa palkansaajat ja opiskelijat yhteen
edunvalvontajärjestöksi
yhteistoiminnassa parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia,
sosiaalisia ja oikeudellisia etuja
toimia palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja
tasa-arvon edistämiseksi

Tarkoituksen edistämiseksi ammattiosasto:
•
•
•
•
•

tekee yhdessä liiton ja muiden ammattiosastojen kanssa järjestämis- ja jäsenhankintatyötä
vahvistaa liitto-organisaatiota paikallisesti ja valtakunnallisesti
aktivoi jäsenistöä osallistumaan ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen edunvalvontaan
valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja sopimuksia
edistää ja tukee luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa ja
valvoo paikallisia sopimuksia
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•
•
•
•

järjestää kokouksia, kursseja, luentotilaisuuksia sekä harrastus- ja vapaaajantoimintaa
tiedottaa jäsenilleen toiminnasta
tekee esityksiä työehtosopimusten uudistamiseksi
voi tehdä esityksiä liiton valtuuston kokouksille (valtuustoaloite)

Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto
•
•
•
•

voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta
vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia, testamentteja
toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä
voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

2. Ammattiosaston vastuunjako talousasioissa
2.1

Kevätkokous maalis-huhtikuussa
•
•
•

2.2

Syyskokous loka-marraskuussa
•
•

2.3

Kokoukselle esitellään tilinpäätös ja vuosikertomus (toimintakertomus) edelliseltä vuodelta
Luetaan tilin- /toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisen tilivelvollisille (hallitukselle)

Hyväksyy seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelman ja talousarvion
valitsee yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Ammattiosaston hallitus
•
•
•
•

Hoitaa ammattiosaston asioita ja edustaa sitä
Valvoo, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavasti ja osastolle edullisesi
Hyväksyy sopimukset ja myöntää maksukorttien käyttäjät
Ammattiosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös muille, niin että nämä kirjoittavat nimen yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajaksi
määrätyn kanssa
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3. Toimihenkilöiden vastuunjako talousasioissa
3.1 Puheenjohtaja
•
•
•
•

valmistelee hallituksen kokouksessa päätettävät talouteen
liittyvät asiat ja asiakirjat
allekirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen sopimukset ja muut talouteen liittyvät asiakirjat (säännöt 7§)
tarkastaa kaikki yhdistyksen tositteet ja merkitsee ne omilla
nimikirjaimillaan pois lukien varapuheenjohtajan tositteet
voi tehdä päätöksiä kuluista _____ euroon asti

3.2 Varapuheenjohtaja
•
•
•
•
•

toimii puheenjohtajan sijaisena
allekirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen sopimukset ja muut talouteen liittyvät asiakirjat (säännöt 7§)
roolista ja taloudellisista oikeuksista päättää hallitus järjestäytymiskokouksessa
tarkastaa puheenjohtajan tositteet ja merkitsee ne omilla nimikirjaimillaan
voi tehdä päätöksiä kuluista _____ euroon asti

3.3 Sihteeri
•
•
•

allekirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen sopimukset ja muut talouteen liittyvät asiakirjat (säännöt 7§)
tarkistaa varapuheenjohtajan tositteet ja merkitsee ne omilla
nimikirjaimillaan
voi tehdä päätöksiä kuluista _____ euroon asti

3.4 Taloudenhoitaja
•
•
•
•

voi toimia yhdistyksen yhtenä määrättynä nimenkirjoittajana
valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksessa päätettävät talouteen liittyvät asiat ja asiakirjat
huolehtii mahdollisesta käteiskassasta ja sen käyttöön liittyvistä tositteista
vastaa taloudellisen raportin tuottamisesta hallitukselle neljännesvuosittain
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•
•
•

vastaa toiminnantarkastuksen materiaalista
voi tehdä päätöksiä kuluista _____ euroon asti
talouteen liittyvistä vastuista.

3.5. Muut vastuut
hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan muista mahdollisista
4. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio
•
•

•

Toimintasuunnitelma ja talousarvio tehdään aina kalenterivuodeksi kerrallaan.
Toimintasuunnitelmassa määritellään ammattiosaston tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. Määritellään toiminnan
painopisteet sekä tavoitteet ja toimenpiteet. Tehdään ehdotukset sisäisestä- ja ulkoisesta toiminnasta, sekä tiedottamisesta.
Talousarvio tehdään toimintasuunnitelman rinnalle ja arviot
kuluista kirjataan realistisesti

5. Vuosikertomus ja tilinpäätös
•
•
•
•
•
•
•

•

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, vuosikertomus ja tilinpäätös tehdään aina edellisestä vuodelta ja esitellään kevätkokoukselle.
Hallitus tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta
vuosikertomuksen(toimintakertomuksen) edelliseltä vuodelta.
Taloudenhoitaja vastaa kirjanpidosta, vaikka se olisikin toteutettu jonkun muun toimesta (tilitoimisto, kirjanpitäjä)
Kirjanpidon tulee vastata talousarviota ja kirjausten tulee perustua tositteisiin, jotka todentavat tili- tai kassatapahtuman
Yhdistyksen saatavista, veloista ja lainoista on pidettävä luetteloa
Kuitit, tiliotteet ja muut tositteet on koottava ja säilytettävä kirjanpitolain mukaisen 6 vuoden ajan
Tilinpäätös tulee liitteineen (tasekirja) säilyttää 10 vuoden ajan
Osana tilinpäätöstä tulee luettelo yhdistyksen omaisuudesta ja
kalustosta
Toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta
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6. Tilin-/toiminnantarkastus
•

Toiminnantarkastajille annetaan tarkastettavaksi vuosittain
kaikki yhdistyksen kirjanpitomateriaali, luettelot omaisuudesta, saatavista, veloista ja lainoista sääntömääräisten kokousten, hallituksen ja mahdollisten jaostojen pöytäkirjat
säännöt, ohjesäännöt ja sopimukset

7. Tulorekisteri
1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm.

•

•

•

yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö) jotka
maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden
kalenteripäivän kuluessa.
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä
maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä
muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset, ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu on
ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu)
ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin.
Lisätietoja verottajan sivuilta www.vero.fi/tulorekisteri/

Onko ammattiosastossanne laadittu toiminta- ja
talousohje? Onko toiminta- ja talousohje jaettu
hallituksen varsinaisille ja varajäsenille?
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5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta
Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Jäsenmaksutulot saattavat vaihdella tai osastolla on tulossa juhlavuosi. Osa vuosittaisista ammattiosaston tapahtumista on toistuvia ja osa uusia. Vuosisuunnittelun aloittaminen alkaa hallituksen antamilla taloudellisilla raameilla. Mitkä ovat liiton painopistealueet, miten ammattiosasto toteuttaa niitä? Mitkä ovat ammattiosaston omat painopistealueet?
Panostetaanko jäsenhankintaan, nuoriin tai tiedottamiseen? Alla on suunnittelun kehä, johon tietoa kerätään koko vuoden ajan.

Mikäli ammattiosastossa on toimivia jaostoja, ne suunnittelevat omalle kohderyhmälleen toimintaa. Jaoston on hyvä seurata, millaisia tapahtumia Teollisuusliitto järjestää valtakunnallisesti ja alueellisesti eri kohderyhmille. Järjestetäänkö ammattiosastojen yhteistyössä mahdollisesti jotain toimintaa? Entä osallistutaanko paikallisjärjestön toimintaan? Onko tulossa vaalivuosi ja miten siihen
osallistutaan? Mitä karsitaan pois? Mitä uutta tilalle?
Budjetoinnin lähtökohtana ovat edellisen vuoden toteutuneet kulut. Kerätäänkö tapahtumiin osallistumisista omavastuuta? Onko ammattiosastolla muita tuloja? Omistetaanko kiinteistö? Millaisia
kuluja siitä aiheutuu, entä millaisia tuloja?
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Budjetoinnissa kannattaa noudattaa samoja nimikkeitä, joita käytetään tilikartan tileissä. Vuosikertomus (toimintakertomus) on rakenteeltaan samanlainen kuin toimintasuunnitelma.

5.1. Suunnittelumalli
Alla on tapahtumien suunnittelumalli jaostojen tai hallituksen käyttöön. Suunnitelman tulee antaa
vastaukset, mitä tehdään, milloin, mikä on kohderyhmä ja tavoiteltu henkilömäärä. Mikä on kustannus henkilöä kohti, ketkä vastaavat mistäkin asiasta? Kerätäänkö tapahtumaan osallistujilta
omavastuita vai ei? Satunnainen könttäsummien käyttö talousarviossa ei tuota toiminnan mittareita tai tavoitteita.
Mittarit toimivat toteutuksen indikaattoreina. Mittarit toimivat tapahtuman arvioinnin työkaluina.
Esimerkiksi, jos vain seurataan euroja, niin arvioidaanko tilaisuus sillä perusteella onnistuneeksi?
Yhtenä mittarina voisi olla osallistujien määrä.

Toiminnan suunnittelussa tärkeintä on osallistuminen ja osallistaminen. Näin sitoutetaan toimijoita toimintavuoden tapahtumiin. Hyviä ideointimenetelmiä ovat erilaiset aivoriihet ym. toiminnalliset menetelmät, joissa tuotetaan runsaasti ideoita ja joiden joukosta valitaan parhaat ideat
toteutettavaksi.
Toiminnansuunnitteluvaiheessa voidaan miettiä jo markkinointisuunnitelmaa tulevalle tapahtumalle. Millaisia markkinointikanavia käytetään ja millaisella aikataululla? Kuka vastaa mistäkin toimenpiteestä? Syntyykö markkinoinnista kustannuksia?
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5.2 Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman laatimisesta vastaa hallitus. Se on aina kirjallinen selostus tulevan vuoden
toiminnasta. On hyvä huomioida, ettei toimintakalenteri korvaa toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on kirjallinen selvitys tulevasta toiminnasta ja tavoitteista. Vuosikertomus puolestaan
vastaa siihen, miten suunnitelmat realisoituivat.

Toimintasuunnitelman rakenne on seuraava:
1. Yleistä: millaisessa tilanteessa nyt toimitaan?
2. Ammattiosaston toiminnan tarkoitus ja painopistealueet tulevalle vuodelle
3. Ammattiosaston muu sisäinen toiminta
a. Hallinto ja kokoukset
b. Edunvalvonta, vaikuttaminen ja vaalit
c. Järjestäminen ja jäsenkehitys
4. Jaostojen toimintasuunnitelmat
5. Yhteistyötahot ja toiminta
6. Tiedotustoiminta sisäinen ja ulkoinen
Vastaavalla sisältöjaottelulla rakennetaan vuosikertomus. Näin toiminnan toteutumisen seuranta
on helpompaa ja esimerkiksi toiminnantarkastajan on helpompi selvittää tavoitteiden toteutuminen.
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6. Taloudenhoitajan tehtävät
Mielikuva taloudenhoitajasta, joka istuu rahakirstun päällä ja vahtii kuin haukka sitä, että varat
käytetään oikein, pitää varsin usein paikkaansa. Hyvä niin. Taloudenhoitaja vaihtuu harvoin yhdistyksissä eikä tehtävästä ole juuri kilpailua.
Taloudenhoitoon on useita vaihtoehtoja. Taloudenhoitaja hoitaa kaiken mahdollisen maksuista ja tositteista kirjanpitoon saakka ja lisäksi
usein vielä jäsenasioita. Ammattiosasto voi myös teettää kirjanpitonsa
tilitoimistolla. Isoimmilla osastoilla voi olla palkattua henkilökuntaa,
joka hoitaa kirjanpitoa ja muita juoksevia talousasioita.
Käsittelen tässä taloudenhoitajan tehtäviä kokonaisuudessaan. Taloudenhoitajan päätehtävä on hoitaa ammattiosaston raha-asioita. Hän
huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja hoitaa usein kirjanpidon ja laatii tilinpäätöksen.
Tärkeää yhdistyksen taloudenhoidossa on, että
o kaikki rahaliikenne voidaan todentaa (kuitit, tiliotteet, selvitykset ym.)
o tositteet ovat aikajärjestyksessä ja niissä on tarkastus- ja hyväksymismerkinnät
o kaikki menot perustuvat yhdistyksen kokouksen päätöksiin tai
hallituksen tekemiin päätöksiin, jotka puolestaan perustuvat hyväksyttyyn talousarvioon
o jäsenmaksujen oikeellisuutta ja tilityksiä seurataan
o hallitukselle raportoidaan sovitusti yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
Sääntöjen 5 § 13 kohdan mukaan säännöissä ei mainita taloudenhoitajaa erikseen, vaan viitataan
muihin tarvittaviin toimihenkilöihin:

13. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen toimikauden alkua. Tässä kokouksessa
hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtajan ja sihteerin tulee
olla hallituksen jäseniä.

Taloudenhoitajan ei siis tarvitse olla hallituksen jäsen
tai edes yhdistyksen jäsen. Järjestäytymiskokouksessa
tulee huolehtia nimenkirjoitusoikeudesta sekä antaa
valtuudet hoitaa pankkiasioita. Oikeus tilinkäyttöoikeuteen tulisi myöntää myös esimerkiksi puheenjohtajalle, koska toimintavuoden aikana saattaa tulla tilanteita, jossa taloudenhoitaja on estynyt hoitamaan asioita.
Pankki pyytää pöytäkirjaotteen ja rekisteriotteen varmentaakseen oikeutuksen tileihin sekä asioita hoitavan henkilön tunnistetiedot.

Suositeltavaa on, että rahaliikenne tulisi hoitaa pelkästään pankin kautta. Silloin kaikki rahaliikenne on helpompi todentaa ja tuoda esimerkiksi hallitukselle tiedoksi.
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Valvonnan osalta merkittävä käytäntö on kuittien tai tositteiden tarkastus ja hyväksyminen
nimikirjaimin. Kuitin/laskun oikeellisuuden tarkastaa henkilö, joka hankinnan on tehnyt. Puheenjohtaja hyväksyy kaikki muut kuitit paitsi omansa. Puheenjohtajan kuitit hyväksyy varapuheenjohtaja.
Mikäli taloudenpidossa syntyy kavallusepäily, kannattaa asiasta olla ensin yhteydessä Teollisuusliiton talouspäällikköön. Hän päättää mahdollisesta erityistilintarkastuksesta ammattiosastossa.

6.1 Nimenkirjoitus oikeus

Ammattiosaston säännöt 7 § Yleisiä
määräyksiä
1. Ammattiosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi (2)
yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös
muille niin, että nämä kirjoittavat
nimen yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajaksi määrätyn kanssa.

Järjestäytymiskokous antaa sääntöjen mukaiset
nimenkirjoitusoikeudet niitä tarvitseville. Sääntönä on edelleen kaksi nimenkirjoittajaa aina yhdessä. Nimenkirjoittajien muutokset kannattaa
hoitaa mahdollisimman pian valintojen jälkeen
Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH)
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html.

Tulorekisterin tai Palkka.fi:n kautta asioita voi hoitaa vain henkilö, joka on nimenkirjoittaja tai joka
on valtuutettu hoitamaan ammattiosaston asioita. Valtuutuksen voi tehdä esim. puheenjohtaja
Lue lisää Suomi.fi palvelusta sivulta 41.
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7. Kirjanpito
Yhdistyksen kirjanpitoa määrittävät kirjanpitolaki ja -asetus. Niissä säädetään, että kaikenlaiset
yhtiöt ja yhdistykset ovat velvollisia pitämään lain mukaista kirjanpitoa taloudellisesta toiminnastaan. Kirjanpidolla seurataan tuloista ja kuluista muodostuvaa taloudellista tuottoa (tuloslaskelma)
ja varoista ja veloista muodostuvaa varallisuutta (tase). Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa: lainsäädäntöä, ohjeita ja vakiintuneita käytäntöjä.

Tuloslaskelman tehtävä on kuvata yhdistyksen rahavirtoja. Käytännössä tuloslaskelman tehtävä
on siis selventää, miten tilikauden tulos on muodostunut. Tuloslaskelman lopputuloksena syntyy
yhdistyksen tilikauden ylijäämää eli voittoa tai alijäämää eli tappiota.
Tase jaetaan kahteen osaan, joita kutsutaan vastaavaksi ja vastattavaksi ja jotka yksinkertaistettuna tarkoittavat sitä, että toinen puoli listaa yhdistyksen varallisuuden ja toinen sen, miten varallisuus on rahoitettu. Näiden molempien puolien loppusumman tulee aina olla sama.
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista määrittää
kaikki seikat, joita tulee ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ammattiosastoa yhdistyksenä kohdellaan kuin pienyritystä. Pakollisia liitetietoja ovat tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat sekä niiden taloudellinen merkitys, mikäli ne eivät ilmene tilinpäätöksestä. Esimerkiksi
viimeisen neljänneksen jäsenmaksupalautus, joka maksetaan vasta tammikuussa, tulee huomioida
liitetiedoissa. Lisäksi, jos tilikaudella on jokin olennainen poikkeuksellinen tuotto- tai kuluerä, sen
määrä ja sisältö tulee eritellä. Liitetiedoissa on esitettävä myös perustelu, mikäli tuloslaskelman tai
taseen esittämistapaa on muutettu, sekä muutoksen vaikutukset.
Sanastoa
 Talousarvio eli ”budjetti”: arvio menoista ja tuloista, jonka syyskokous hyväksyy seuraavalle vuodelle
 Toiminta- ja talousohjesääntö = hallituksen tai jäsenkokouksen hyväksymä ohjeistus
päätöksenteon ja valvonnan tueksi
 Tase = varallisuus 31.12. Taseesta nähdään yhdistyksen taloudellinen tilanne ko. päivänä
 Tilikausi = kalenterivuosi 1.1.-31.12.
 Tilikartta = luettelo kirjanpidon yksittäisistä tileistä
 Pääpäiväkirja= manuaalisessa kirjanpidossa tilikirja, johon tositteet on viety aikajärjestyksessä. Kirjanpito-ohjelman pääpäiväkirjassa näkyy kirjaukset tileittäin ja päiväkirjassa puolestaan ne esitetään aikajärjestyksessä.
 Tuloslaskelma = toimintavuoden eri tulot ja kulut. Tilikauden tulos on joko negatiivinen
tai positiivinen
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 Tosite = asiapaperi, jolla suoritus todennetaan
 Tilinpäätösasiakirjat = toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilin- / toiminnantarkastajien tarkastuskertomus ja –lausunto = vuosikertomus
 Jäsenmaksu = vuosittain liittovaltuuston syyskokouksen vahvistama maksu, jonka jäsen
maksaa jäsenyydestään
 Jäsenmaksupalautus = jäsenmaksujen osuus, jonka liitto tilittää ammattiosastoille neljästi vuodessa
 Varojenjakolista = lista ammattiosastolle tilittävistä työnantajista ja jäsenistä
 Kalustoluettelo = listaus yhdistyksen omistamasta kalustosta (mm. tietokone, pöytäliput)
 Liitetieto = tilikauden päättymisen jälkeinen merkittävä suoritus, mikä ei näy tilinpäätöksessä. Katso lisää Kirjanpitoasetus

7.1 Hallituksen vastuu yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä
Hallitus on vastuussa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on järjestetty määräysten mukaisesti ja että
laissa ja säännöissä annettuja määräaikoja noudatetaan. Hallitus päättää kirjanpidon tilikartasta ja
käytettävistä tilikartoista sekä nimittää taloudenhoitajan (kirjanpitäjän).
Taloudellisista päätöksistä on tehtävä merkinnät hallituksen kokouksesta pidettävään pöytäkirjaan. Uudistettuun
yhdistyslakiin on kirjattu säännös hallituksen vastuusta
huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta, samoin varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.
Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle.
Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.

7.2. Kaksinkertainen kirjanpito
Kirjanpitolain mukaan yhdistysten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Jokaisella tilillä on
kaksi saraketta, joita kutsutaan nimillä debet ja kredit. Helppouden vuoksi voi ajatella, että kredit
on se puoli, josta lähtee rahaa, ja debet se puoli, jonne raha tulee. Esimerkiksi kun rahaa tulee
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pankkitilille, se merkitään debet- puolelle, ja rahan siirtyminen pankkitililtä pois kredit- puolelle.
(Tämä ei ole koko totuus, mutta tällä nyrkkisäännöllä pääsee hyvin alkuun.)
Jokainen rahasumma, joka käsitellään (tosite), merkitään aina kahdelle eri tilille: toiselle debet
puolelle, toiselle kredit puolelle. Esimerkiksi koulutustilaisuuden kulu merkitään pankkitilillä kredit
puolelle ja opintotoiminnan tilillä debet puolelle.
Koska sama summa merkitään aina kahdesti - yhden tilin debet- ja toisen kredit- puolelle - tämä
luo vastaavuuden debetin ja kreditin välille.
Kun kaikki debetit tai kreditit lasketaan yhteen, pitää loppusumman olla kummallakin puolella
sama. Jos näin ei ole, on tapahtunut kirjausvirhe.
Tehdyn kirjanpidon tuloksena syntyvät pääkirja ja päiväkirja, jotka ovat säilytettäviä kirjanpitokirjoja. Pääkirjassa liiketapahtumat esitetään järjestettynä tileittäin eli asiajärjestyksessä ja päiväkirjassa tositenumerojärjestyksessä eli aikajärjestyksessä.
Lisätietoa kirjanpidosta Eurot ojennukseen -materiaalista.

Aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma kertoo tilikauden tuloksen koko vuodelta. Se on joko yli- tai alijäämäinen. Ylijäämäinen tarkoittaa sitä, että tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Alijäämäinen tulos muodostuu, jos
menoja on ollut enemmän kuin tuloja. Yläpuolella oleva kaavio yksinkertaistaa sen, mistä
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muodostuvat kirjanpidon ja tilinpäätöksen liittyvät tulot, menot, yli- tai alijäämä, velat, saattavat,
omaisuus ja vastuut. Taseen muodostavat vastaavaa ja vastattavat. Niiden tulee päätyä samaan
lukuun.
Kirjanpitolaki 7 § (30.12.2004/1304)
Päiväys ja allekirjoitus
Tilinpäätös ja toimintakertomus on päivättävä ja
kirjanpitovelvollisen on ne allekirjoitettava. Jos
kirjanpitovelvollinen on yhteisö tai säätiö, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittavat hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.
Jos tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä tai toimintakertomuksesta, on tätä koskeva
lausuma sisällytettävä tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen hänen vaatimuksestaan.

Tilinpäätöksen allekirjoittamisesta on ollut
epäselvyyksiä. Jokainen kokoukseen osallistuva hallituksen jäsen allekirjoittaa tilinpäätöksen riippumatta siitä, oliko toiminnassa mukana edellisenä vuotena. Tilit tulee hallituksen käsitellä ja allekirjoittaa ennen kuin ne menevät toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi. Lain mukaan hallituksen jäsenellä on oikeus jättää eriävä
mielipide tilinpäätökseen. Eriävä mielipide
tulisi perustella kirjallisesti.

Tiedätkö, millaisia tilejä ammattiosastonne kirjanpidossa käytetään? Onko hallitus käsitellyt
/hyväksynyt niitä?

7.3.Tuloslaskelma ja taseen mallit aatteellisessa yhdistyksessä
Rakenteeltaan yhdistyksen kirjanpito koostuu tilikarttaan luoduista tileistä, niiden kustannuspaikoista ja kirjanpidon tositteista. Kirjanpidon sisältö muodostaa tuloslaskelman ja taseen.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että tilikartta ja talousarvio ovat rakenteeltaan yhdenmukaisia,
eli samoilla nimikkeillä toimitaan. Tililuetteloa ei ole standardoitu ja käytettävien tilien määrä riippuu siitä, kuinka tarkka erittely yhdistyksen tuloista ja menoista halutaan. Niitä on valittava kuitenkin vähintään niin paljon kuin virallisen tuloslaskelman ja taseen laatiminen vaatii. Yhdistys saa
määritellä tilien nimet oman toimintansa mukaisiksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyy tilikartan.
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Seuraava esimerkki tuloslaskelmasta ja taseesta on Metallityöväen Liitto ry:n laatimasta oppaasta
Taloudenhoito ammattiosastossa. Katso tarkemmin kirjanpitoasetuksen 3§ (30.12.2015/1752)
Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma.

Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Opinto- ja koulutustoiminta
Tulot
Kulut
Opinto- ja koulutustoiminta yhteensä
Vapaa-ajan ja harrastustoiminata
Tuotot
Kulut
Vapaa-ajan ja harrastustoiminata yhteensä
Tiedotustoiminta
Tuotot
Kulut
Tiedotustoiminta yhteensä
Järjestötoiminta (Yleistoiminta)
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Järjestötoiminta yhteensä
Järjestämistoiminta
Tuotot
Kulut
Järjestämistoiminta yhteensä
Toimintakiinteistö (osake, kesäpaikka)
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Toimintakiinteistö yhteensä
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

000
000
-000
+/-000

000
000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
-000
-000
-000
+/-000

000
-000
-000
-000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
-000
-000
+/-000
+/-000

000
-000
-000
-000
+/-000
+/-000

000

000

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

´
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Kulut
Tuotto- ja kulujäämä
Sijoitus- ja rahastotoiminta
Tuotot

Kulut
Sijoitus- ja rahastotoiminta yhteensä
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset erät yhteensä
Tilikauden yli-/alijäämä

Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankki saamiset
Vastaavat yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Tilinpäätös siirtojen kertymä
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

-000
+/-000

-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
+/-000

000
-000
+/-000
+/-000

000
-000
+/-000
+/-000

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000
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7.4.Taseri-kirjanpito-ohjelma
Teollisuusliitto suosittaa käyttämään Taseri-kirjanpito-ohjelmaa
ammattiostojen kirjanpidossa. Se on edullinen nettiselainpohjainen ohjelma, jossa voi tehdä yhden yhdistyksen kirjanpidon. Ohjelmaan laaditaan oma tilikartta ja tase. Ohjelman etu on helppokäyttöisyys sekä raporttien tulostaminen esimerkiksi hallituksen kokouksiin sekä edullinen lisenssimaksu. Ohjelma päivittyy
automaattisesti ja ylläpitäjä huolehtii myös varmuuskopioinnista. Käyttötuki toimii sähköpostitse. Linkki Taseri-ohjelmaan:
Taseri
Murikka-opistolla on vuosittain kolmipäiväinen Taseri-kurssi,
jossa opetellaan ohjelman käyttöä. Opiskelijaa kehotetaan suorittamaan ennen Taseri-kurssia Yhdistyksen taloudenhoitokurssin. Siinä opetellaan mm. manuaalikirjanpitoa, palkanlaskentaa
ja tehdään tilinpäätös avauksesta taseeseen saakka. Lue lisää
Murikka-opisto/koulutuskalenteri

7.5. Asiakirjojen säilytysajat
Osa asiakirjoista on pysyvästi arkistoitavia, osa määräajaksi. Asiakirjojen säilytysajat lasketaan alkavaksi sen tilivuoden päättymisestä, johon ne kuuluvat.
Kirjanpito
Pysyvästi säilytetään ja arkistoidaan tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus
10 vuotta: Kirjanpitokirjat, tilipuitteet, päivä- ja pääkirja
6 vuotta: Kirjanpidon tositteet, tiliotteet
Palkkakirjanpito:
50 vuotta: Palkka- ja palkkiokortit tai vastaavat tiedot sisältävät asiakirjat
10 vuotta: Muut palkkakirjanpitoon liittyvät aineistot
Kirjanpidon tositteiden säilytysaika kuusi vuotta. Aika perustuu myös mahdolliseen verotarkastukseen. Verotarkastuksen yhteydessä tutkitaan viittä edellistä toimintavuotta. Mikäli laiminlyöntejä
havaitaan, seuraa veroseuraamus eli maksamattomat ennakkoverot ym. menevät korkojen kera
maksuun välittömästi.
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8. Toiminnantarkastus
Hallitus vastaa tilinpäätösasiakirjojen laadinnasta ja allekirjoittamisesta sekä luovuttamisesta tilintai toiminnantarkastajille. Ammattiosaston säännöt määrittävät seuraavasti:

6 § Tilikausi ja tilin-/toiminnantarkastajat
1. Ammattiosaston tilit päätetään kalenterivuosittain.
2. Ammattiosastolla on yksi (1) tai kaksi (2) tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt, jotka kaikki
valitaan syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan
vuoden hallinto ja talous.
3. Hallituksen on luovutettava menneen kalenterivuoden tilit tarpeellisine asiakirjoineen hyväksymisen jälkeen tarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilin-/toiminnantarkastajien on annettava
asiakirjat takaisin lausuntonsa kera viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilin- tai toiminnantarkastajan tehtävä
Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tehtävänä on
tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa
sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle kevätkokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa,
tai lakeja tai sääntöjä on rikottu, on siitä mainittava tarkastuskertomuksessa. Yhdistyksen kevätkokous päättää, hyväksyykö se tilinpäätöksen vai ei, tai millaisia lisäselvityksiä se hallitukselta edellyttää. Tällöin saattaa tulla kysymykseen kevätkokouksen jatkokokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan.
Yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen avustaa toiminnantarkastajaa sekä toiminnantarkastajan
läsnäoloon kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä tilintarkastuslain 3 luvun 9
ja 10 §:ssä sekä 4 luvun 8 §:ssä tilintarkastajan osalta säädetään. Yhdistyslaki 38 a §
(16.7.2010/678)
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Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (1141/2015)
säädetään.

Toiminnantarkastajan tulee tietää vastuunsa.
Osaava toiminnantarkastaja on myös hallituksen
neuvonantaja. Milloin viimeksi hallitus tapasi toiminnantarkastajan?

8.1. Toiminnantarkastusohjeistus
Käytännössä toiminnantarkastus eroaa varsinkin kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen osalta
olennaisesti tilintarkastuksesta muun muassa sen vuoksi, että toiminnantarkastajalta ei edellytetä
laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja, kokemusta ja tilintarkastustutkintoa. Toiminnantarkastukseen ei myöskään sovelleta tilintarkastusta koskevia yksityiskohtaisia kansainvälisiä standardeja.
Käytännössä yhdistyksen toiminnantarkastajan ensisijaisena tehtävänä on arvioida yhdistyksen
hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, toimivan johdon
saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa, ja se koskee lähtökohtaisesti kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta seuraavia seikkoja:
•

kirjanpidosta ilmenevät tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhdistykselle ja voidaan olettaa, että ne on merkitty kattavasti kirjanpitoon,

•

tuotot, kulut, varat, oma pääoma, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä ja

•

jaksotuksen ja kohdentamisen osalta olennaisimmat tuotto- ja kuluerät on jaksotettu ja
kohdennettu olennaisilta osin oikein tilinpäätöksessä.
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Yhdistyksen toimintakertomuksen osalta tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko toimintakertomuksessa annettu ainakin kirjanpitolain edellyttämät tiedot ja vastaavatko tiedot olennaisilta
osin tarkastushavaintoja.
Hallinnon tarkastus suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa. Tarkoituksena on selvittää, onko hallinto yleisesti ottaen asianmukaisesti järjestetty. Tarkastus koskee lähtökohtaisesti seuraavia seikkoja:
•

onko yhdistyksen hallinto, kuten toiminnan ohjaus ja seuranta, maksuvalmiuden
seuranta, maksujen perintä, laskujen hyväksyminen ja maksatus, kirjanpito, varainhoito ja varojen panttaus, vakuutusten ja lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden hoito, yhdistyksen informaatiojärjestelmät sekä jäsenluettelon pitäminen, järjestetty hyväksyttävällä tavalla,

•

ovatko yhdistyksen johdon palkkiot ja muut etuudet yhdistyksen kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia sekä sopimukset ja yhdistyksen muut toimet lähipiirin kanssa tavanomaisin ehdoin tehtyjä sekä

•

kohdellaanko jäseniä yhdenvertaisesti yhdistyksen toiminnassa.

• Lähde: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/toi-

minnantarkastus.html

Toiminnantarkastajan vahingon korvausvelvollisuudesta säädetään Yhdistyslain 39 § ja tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 51 §:ssä.

Yhdistyslaki 39 §
Vahingonkorvausvelvollisuus
Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai
muulle aiheutettua vahinkoa. Työntekijän asemassa oleva vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään erikseen. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain
10 luvun 9 §:ssä. (12.8.2016/628)
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Toiminnan tarkastajan on hyvä tehdä pistokokeita tositteista,
joilla on ostettu eri palveluja. Onko laskuttava yritys arvonverojärjestelmässä vai onko arvonlisävero (alv) peritty tavan vuoksi. Yrityshakuun osoitteesta https://www.ytj.fi/index.html

Ohessa olevassa toiminnantarkastuskertomusmallissa on kerrottu oleelliset seikat, joihin toiminnantarkastajan tulee kiinnittää huomiota. Se on ns. sanottu puhdasmalli, ei sisällä moitittavaa. Mikäli toiminnantarkastaja havaitsee huomautettavaa, ne lisätään lausuntoon. Huomioiden painoarvosta riippuu, hyväksyykö kevätkokous tilinpäätöksen ja antaako se vastuuvapauden hallinnossa
olleille kyseiseltä tilikaudelta.

Toiminnantarkastuskertomusmalli
xxxxx teollisuustyöntekijät ry:n jäsenille
Ammattiosaston hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.
Toiminnantarkastus
Olemme ammattiosaston syyskokouksessa valitsemina/valitsemana toiminnantarkastajina
suorittaneet ammattiosaston toiminnantarkastuksen, joka koskee tili- ja toimintakautta
1.1.20xx-31.12.20xx.
Olemme tarkastaneet ammattiosaston tositteet ja niiden kirjaukset kirjanpitoon sekä lukeneet hallituksen ja sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat.
Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin ammattiosaton tuotot, kulut, varat, oman pääoman,
velat, saatavat ja ammattiosaston antamat vakuudet. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys
on tarkastettu.
Yhdistyksen hallintoa ja taloutta on hoidettu huolellisesti hyvän hallintotavan, kirjanpitolain
ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta
olisi yhdistyslain 38 a §:n mukaan tässä kertomuksessa mainittava.

Paikka ja päiväys

allekirjoitus

allekirjoitus

nimen selvennys

nimenselvennys
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9. Ammattiosaston verokysymykset
Verotuksessa käsitellään yleishyödyllistä yhdistystä sen mukaisesti, onko yhdistyksellä palkollisia
tai kiinteää omaisuutta. Lisäksii tulorekisterin käyttöönotto 2019 muutti palkkioiden ja matkakorvausten ilmoitusmenettelyä. Ennakonpidätys palkasta tai palkkioista on ollut aikaisemminkin käytössä ja silloin ko. ilmoitukset hoidettiin vuosi-ilmoituksella. Nykyisin vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan, mm. mikäli ammattiosaston työntekijöiltä on peritty ay-jäsenmaksua tai jäsenille on maksettu lakkoavustusta. Kiinteistöistä on annettu verottajalle tiedot aikaisemminkin. Lue lisää vero.fi

Yleishyödyllinen yhteisö

Kaikkien tuloverolain 22 §:ssä lueteltujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhteisöä
voidaan pitää yleishyödyllisenä. Ammattiosaston säännöt täyttävät nämä kolme kohtaa.

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä,
siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
3. se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

9.1.Henkilökohtainen tulo

Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaiset tulot ovat sille verovapaata tuloa lukuun ottamatta kiinteistön tuottamaa tuloa. Tällaisia verovapaita henkilökohtaisia tuloja ovat esimerkiksi:
•

jäsenmaksut

•

osingot

•

korot

•

vuokratulot osakehuoneistosta

•

siirtokelvottomalla vuokrasopimuksella vuokratulla tontilla olevan rakennuksen edelleen vuokraamisesta saatu tulo

•

lahjoitukset sekä
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•

luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta.

Yleishyödyllisen yhteisön laajakin arvopaperisijoittaminen on lähtökohtaisesti sen verovapaata tuloa. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje-yleishyödyllisille-yhteisöille2/

Veroilmoitus täytyy antaa, jos yhdistys:
•

on saanut verovuonna veronalaista tuloa

•

omistaa kiinteistön, jonka tiedot ovat muuttuneet

•

on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön

•

on saanut myönteisen päätöksen veronhuojennuksesta

•

on yleishyödyllinen ja toiminta tai varainhankinta on muuttunut olennaisesti edelliseen
verovuoteen verrattuna.

Lisäksi ilmoitus on aina annettava, jos verohallinto pyytää sitä, esimerkiksi lähettämällä ohjekirjeen.
Yhdistyksen edustaja voi tunnistautua OmaVeroon, Suomi.fi tunnisteella.
Testaa, pitääkö yhdistyksen antaa veroilmoitus alla olevasta linkistä.
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/yhdistys-jasaatio/pitääkö-yhdistyksen-tai-säätiön-antaa-veroilmoitus/

Onko yleishyödyllinen yhteisö vapautettu tuloverosta kokonaan?

Ei ole. Yleishyödyllinen yhteisö maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta sekä tietyin edellytyksin kiinteistön tuottamasta tulosta.
Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei kuitenkaan pidetä:

•

-yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien
yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua
tuloa;
jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua
tuloa;
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•
•
•

•

adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin
muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatua tuloa;
bingopelin pitämisestä saatua tuloa.
Kiinteistön tai kiinteistön osan tuottaman tulon veronalaisuus määräytyy kiinteistön
käyttötarkoituksen mukaan. Muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevasta kiinteistöstä saatu tulo on veronalaista.
Esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön jäsenten henkilökohtainen vapaa-ajan käyttö ei
ole kiinteistön yleistä tai yleishyödyllistä käyttöä. Myös metsätalouden pääomatuloa
pidetään kiinteistöstä saatuna tulona.

Koetteko hallituksena asioimisen verottajan kanssa hankalaksi?

Voiko yleishyödyllinen yhteisö maksaa vapaaehtoistyöntekijöille verovapaita kustannusten korvauksia? (www.vero.fi)
Kyllä. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa vapaaehtoistyöntekijöille verovapaasti matkakustannusten korvauksia silloinkin, kun saaja ei ole työsuhteessa maksajaan tai ei muuten saa palkkaa tekemästään työstä. Verovapaata tuloa on kuitenkin vain
• päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
• majoittumiskorvaus
• matkustamiskustannusten korvaus.
• Matkat tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta, ja niistä on etukäteen asianmukaisesti päätettävä (merkintä pöytäkirjassa).
Matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa myös
asunnon ja työpaikan (palkolliset) välisistä matkoista.
Muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdyistä matkoista
verovapaita korvauksia voi olla enintään 3 000 euroa kalenterivuodessa (kilometrikorvaukset). Sekä päivärahojen
20 päivän raja, että matkustamiskustannusten
3 000 euron raja ovat saajakohtaisia. Jotta matkakustannusten korvaukset ovat saajalle verovapaita, niiden maksamisessa tulee noudattaa ns. verohallinnon kustannuspäätöstä. TVL 71 §:n 3 momentin
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mukaisesti https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishyödyllisten-yhteisöjen-ja-julkisyhteisöjen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperintäkysymykset3/

9.2. Yleishyödyllisen yhteisön jäsenedut
•
•
•

•

•

Jäsenedut ovat verovapaita silloin, kun edun antaminen liittyy läheisesti yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaan.
Lisäksi edun tulee olla tavanomainen, kohtuullinen ja kaikkien jäsenten käytettävissä
samanlaisena.
Verovapaana jäsenetuna voidaan pitää esimerkiksi jäsenlehteä, yleishyödyllisen yhteisön yhteistyökumppanilta saatavaa alennusta sekä yleishyödyllisen yhteisön järjestämää tilaisuutta.
Yleishyödyllisen yhteisöt tarjoavat monesti jäsenilleen mahdollisuutta käyttää yhteisön omaisuutta, kuten mökkiä, autoa tai retkeilyvälineitä nimelliseen hintaan tai ilmaiseksi. Jos etu on kaikkien jäsenten käytettävissä, etu on verovapaa.
Mikäli edellä mainitut edut koskevat rajattua joukkoa, etu on verotettavaa.

Lähde: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakonperintäkysymykset.

9.3. Kiitokset ja muistamiset
Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnassa on usein tapana muistaa esi-

merkiksi vuosittain vapaaehtoistyöntekijöitä työstä, jota he tekevät vastikkeetta yhteisön hyväksi.
Vapaaehtoistyöntekijöille tai yleishyödyllisen yhteisön jäsenille muistamisena taikka kiitollisuuden
osoituksena annettavat arvoltaan vähäiset tavaralahjat ovat saajalleen verovapaita silloin, kun niitä
ei ole sovittu korvaukseksi työn tekemisestä.
Vapaaehtoistyöntekijän verovapaana arvoltaan vähäisenä tavaralahjana voidaan pitää hänelle kiittämistarkoituksessa annettua lahjaa, jos
• henkilö on tehnyt vapaaehtoistyötä yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön hyväksi
eikä lahjaa ei ole sovittu vastikkeeksi vapaaehtoistyön tekemisestä
• henkilö ei ole saanut valita lahjaa vapaasti, lahja on saatu muuna kuin rahana tai siihen
verrattavana suorituksena ja sen arvo on enintään 100 euroa.
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• Tavaralahjan laadulla ei ole merkitystä. Siten vapaaehtoistyöntekijälle voidaan antaa
kiitokseksi esimerkiksi huppari, t-paita, verryttelyasu,
elokuvalippuja, muistoesine, kukkakimppu, jne. Kiitoslahjana pidetään myös arvoltaan vähäistä lahjaa, jonka
vapaaehtoistyöntekijä on voinut valita yhteisön päättämästä valikoimasta. Jos vapaaehtoisille annetaan
muutamia kiitoslahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo henkilöä kohden voi olla korkeintaan 100
euroa.
• Sen sijaan vähäistä arvokkaammat tavaralahjat
sekä vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset ovat verollisia. Veronalaisena etuna pidetään arvosta riippumatta
myös esinelahjaa, jonka vapaaehtoistyöntekijä saa valita vapaasti.
•
Tilaisuudesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö järjestää vapaaehtoistyöntekijöilleen kiitokseksi tehdystä työstä, ei muodostu vapaaehtoisille veronalaista etua.
Verovapauden edellytyksenä on kuitenkin se, että tällaiset tilaisuudet ovat satunnaisia ja
kustannuksiltaan kohtuullisia, ja että tilaisuus ei ole ennalta sovittu korvaus työn tekemisestä. Tilaisuus voidaan järjestää myös esimerkiksi pelkästään yhteisön hallituksen jäsenille.

•

Esimerkki: Julkisyhteisön vapaaehtoistyöntekijöille ei makseta korvausta vapaaehtoistyöstä. Yhteisö järjestää kiitokseksi saunaillan ja kustantaa siellä tarjottavat tavanomaiset ruoat ja juomat. Vapaaehtoistyöntekijöille ei muodostu saunaillasta veronalaista etua.

•

Esimerkki: Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijöille ei makseta korvausta
vapaaehtoistyöstä. Yleishyödyllinen yhteisö päättää vuoden lopuksi tarjota joululounaan ravintolassa kiitoksena vapaaehtoisten tekemästä työstä. Joululounaasta yhteisölle aiheutuvat kustannukset ovat kohtuullisia. Joululounaasta ei muodostu vapaaehtoistyöntekijöille veronalaista etua.
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9.4.Kilpailupalkinnot
•

Myös kilpailupalkinnon antajan ilmoittamisvelvollisuutta
on muutettu vuodesta 2020 lähtien siten, että enintään
100 euron arvoiset kilpailupalkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin vain, jos palkinnon antaminen liittyy työ- tai
palvelussuhteeseen. palkintojen verotus

9.5. Lahjakortit
•

•
•
•

•

•

Pitkään yleishyödyllisen yhteisön jäsenenä olleelle tai vapaaehtoistyötä tehneelle voidaan antaa lahja hänen merkkipäivänään ilman, että siitä muodostuu veronalaista
etua.
Merkkipäivällä tarkoitetaan tavanomaisia merkkipäiviä, kuten 50- tai 60-vuotispäivää.
Verovapaana merkkipäivälahjana voidaan pitää enintään 100 euron arvoista tavaralahjaa, jota lahjan saaja ei ole saanut itse valita.
Tällainen merkkipäivälahja voidaan antaa muun vapaaehtoistyön kiittämisen lisäksi.
Merkkipäivälahjaksi annettavat vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat
suoritukset ovat kuitenkin aina saajalleen veronalaista tuloa.
Jos yhteisö tai julkisyhteisö hankkii vapaaehtoiselle puhelimen, jota voi käyttää myös yksityispuheluihin, yksityispuhelujen osuus katsotaan vapaaehtoisen veronalaiseksi ansiotuloksi.
Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä
puhelinkuluja yhteisön asioiden hoidosta
omalla puhelimellaan, yhteisön tai julkisyhteisön maksama korvaus puhelinkuluista on hänelle veronalaista tuloa, josta on toimitettava
ennakonpidätys.
Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle
yhteisön hyväksi tehdystä työstä aiheutuneet
puhelinkulut omassa verotuksessaan
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9.6. Stipendit ja apurahat
Stipendien ja apurahojen veronalaisuuteen vaikuttavat monet seikat,
esimerkiksi kuka sen maksaa, kenelle, millä perustella ja mihin tarkoitukseen se maksetaan. Suoritukset käsitellään verotuksessa luonteensa mukaisesti riippumatta siitä, minkä nimisinä ne on maksettu.
Ainoastaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista
varten saatu apuraha tai stipendi voi olla verovapaa. Muuta tarkoitusta varten saadut apurahat ja stipendit ovat aina veronalaista ansiotuloa riippumatta siitä, keneltä ne on saatu. Stipendin ja apurahan veronalaisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

HUOM! Murikasta saatu järjestökurssistipendi ja päiväraha
ovat verottomia (sovittu verottajan kanssa vuosittain). Ammattiosaston maksama lisätuki on aina verollista muodosta riippumatta!

9.7.”Pilkkikilpailut”
Muu kuin arpajaisverolain soveltamispiiriin kuuluva palkinto on tuloverotuksessa saajan muuta veronalaista ansiotuloa,
• jos voiton saaminen ei perustu sattumaan
• kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta
• palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
• tai voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.
Esimerkiksi tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot
ovat saajan veronalaista ansiotuloa, kun palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Samoin muista kuin julkisista
arvonnoista saadut erilaiset palkinnot ovat palkinnon saajan veronalaista ansiotuloa. Tulonsaajan saamat tällaiset kilpailupalkinnot ovat kuitenkin verovapaita, jos palkintojen yhteismäärä vuoden aikana ei ylitä 100 euroa.
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Arvoltaan merkityksettömät palkintoesineet ja tavarapalkinnot kuten pokaalit, mitalit, lippikset,
karkkipussit, kahvipaketit yms. eivät muutoinkaan ole veronalaista tuloa.

9.8. Yleishyödyllinen yhteisö suorituksen saajana
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tuottamasta
tulosta (TVL 23 §). Siten yleishyödyllisen yhteisön saamat tulot voivat olla kokonaan verovapaata tuloa tai osittain verovapaata tuloa. Verohallinto on antanut yleishyödyllisen
yhteisön tuloverotuksesta ohjeen Talkoontyön verotus
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Verottajan kanssa asioidessanne käyttäkää Chrome-selainta. Joillain muilla selaimilla on esiintynyt ongelmia
säänkirjautumisessa.

10. Tulorekisteri
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai
muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019
jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden
päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen
maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.
Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita
varten. Tulorekisteri Tämä järjestelmä korvaa aikaisemman yhdistyksen antaman vuosi-ilmoituksen, jolla esimerkiksi maksetut palkkiot ja ennakonpidätykset ilmoitettiin verottajalle vuoden
alussa edelliseltä vuodelta.
Tulorekisteriin ilmoitetaan
•
•

tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja kuten nettietua ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin.

Tämä menettely edellyttää Y-tunnuksen käyttöä, joka Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän muutoksen
myötä on annettu myös niille yhdistyksille, joilla sitä ei aiemmin ole ollut. Samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron käyttämisestä. Hae oman ammattiosastosi tiedot käyttäen virallista nimeä,
joka on merkitty yhdistysrekisteriin, osoitteesta https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=fi

Kertasuoritukset
Ammattiosastot voivat nyt kerätä suorituksia ja maksaa niitä yhdellä kertaa. Aikaisemmin jokainen
pienikin suoritus piti ilmoittaa erikseen viiden päivän aikana maksusta tulorekisteriin.
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o Yhdistys voi 1.1.2020 alkaen ilmoittaa enintään 200 euron määräisiä kertasuorituksia
koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden
viidentenä päivänä.
o Kertasuoritus on suoritus, joka maksuhetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan
maksetaan vain kerran.
o Kertasuoritus voi sisältää sekä veronalaisia että verovapaita tuloeriä.
o Kertasuoritus voi sisältää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta tai kustannusten korvauksia. Kertasuorituksen määrään lasketaan kaikki tulonsaajalle samalla maksukerralla
maksettavat erilaiset erät, kuten palkkiot ja kustannusten korvaukset. Lue lisää:
verottajan ohjeita yhdistyksille ja säätiöille

10.1. Matkakorvaukset

•

•

•

•

Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Verovapaita kustannusten korvauksia ovat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset. Majoittumiskorvauksia ja kuittia vastaan maksettuja matkalippuja ei ilmoiteta
tulorekisteriin. Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei
maksettaisi.
Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) ilmoitetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.
Jos esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla
yleishyödylliselle yhteisölle ja verovapaat kustannusten korvaukset maksetaan kerralla
yhtenä maksupäivänä, ilmoitetaan maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin viimeistään
seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tiedot on ilmoitettava silloinkin, kun saaja ei
ole työsuhteessa maksajaan tai ei muuten saa palkkaa tekemästään työstä.
Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.

43

10.2. Katso-tunniste muuttuu Suomi.fi tunnisteeksi

Katso-palvelun käyttö päättyy – käyttäjien tulee siirtyä
Suomi.fi-palveluun

Ammattiosastot ovat voineet käyttää Katso-tunnisteita ilmoittaessaan tulorekisteriin tietoja tai asioidessaan Omaverossa.
Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fivaltuudet. Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon nyt, jotta asiointi Kelan, Verohallinnon, tulorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.
Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät
siirry uuteen palveluun, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin.
Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla. Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse.
Tästä linkistä näet opastusvideon valtuutuksen hakemisesta. https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoavaltuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi

10.3. Suomi.fi palvelun käyttöönotto ammattiosastossa
Teollisuusliitto/ toimistoyksikkö/ AS 21.10.2020

Suomi.fi palvelun käyttöönotto ammattiosastossa

Katso-palvelu poistuu käytöstä ja sen tilalle tulee vuodenvaihteessa Suomi.fi palvelu.
Valmistaudu valtuuksien hakemiseen seuraavilla asioilla:
1. Tarvitset tietokoneen lisäksi tulostimen ja skannerin
2. Ammattiosaston Y-tunnuksen
3. Tiedon siitä kenelle osaston asioiden viranomaispalvelujen käyttövaltuudet annetaan, yleensä nimenkirjoittajille ja taloudenhoitajalle (yksi voi olla myös tilitoimisto).
4. Mitä palveluja osasto käyttää? Yleisimmät ovat: Vero.fi, Tulorekisteri, palkka.fi, ilmoitin.fi ja lomake.fi.
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5. Valtuuksien antamista varten edellä mainittujen henkilöiden nimet ja henkilötunnuksen.
6. Ammattiosaston puolesta voi kuka tahansa toimihenkilöistä tehdä hakemuksen valtuuksien saamiseksi osastolle.
7. Hakemus tulostetaan ja sen allekirjoittaa osaston kaksi nimenkirjoittajaa. Sitten hakemus skannataan ja lähetetään sähköisesti. Liitteeksi tarvitaan hakemuksen allekirjoittajien eli nimenkirjoittajien henkilötodistuksesta kopio.

Toimi näin:
Mene Suomi.fi etusivulle
➔ valitse ylävalikosta Valtuudet
o kelaa sivua alaspäin ja valitse
➔ Virkailijavaltuuttamispalvelu
o siirry hakemuksella valtuuttamiseen

Hakemuksella valtuuttaminen
➔ Mene kohtaan Selvitä ohjeet ->LUE JA TULOSTA OHJEET PAPERILLE!

1. Valtuuttaja
o Yritys tai yhteisö –alasvetovalikosta julkisyhteisö (rekisteröity yhdistys)
o Y-tunnus
2. Valtuuttajan tiedot
o valitse kenet valtuutetaan (kuka tekee ilmoituksen) henkilö kenellä on
suomalainen henkilötunnus
3. Valtuutustyyppi
o valitse valtuutusoikeus (kun valtuutusoikeus on käsitelty ja hyväksytty,
niin sen jälkeen voi antaa lisää asiointioikeuksia)
4. Valtuutettu
o valtuuden voi antaa samalla hakemuksella useammalle henkilölle
5. Valtuutetun tiedot
o anna valtuutetun tai valtuutettujen tiedot
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6. Valtuusasiat
o tässä valitaan yksitellen ne viranomaiset /palvelut, joita ammattiosasto
tarvitsee toiminnassaan (Vero.fi, Tulorekisteri, palkka.fi, ilmoitin.fi ja lomake.fi. ym.)
7. Valtuuden tarkenne
o tässä annetaan tarkemmat oikeudet tilitoimistolle, jos osaston asioita
hoidetaan tilitoimistossa.
8. Voimassaolo
o tässä valitaan valtuuksien voimassaoloaika, kun toimihenkilöt vaihtuvat, niin valtuudet annetaan uusille henkilöille ja nykyisten toimijoiden
valtuudet poistetaan.
9. Käsiteltäväksi toimittaminen
o valitse, toimitan hakemuksen sähköisesti

10. Yhteystiedot o tähän annetaan sähköpostiosoite, johon tulevat lisätietopyynnöt
käsittelyn aikana ja tieto kun valtuudet on rekisteröity.
11. Yhteenveto
o tarkista yhteenvedon tiedot
Kun hakemuksen tiedot on tarkistettu Lataa ja tulosta valtuushakemus.
Tallenna hakemus keskeneräiseksi, kunnes olet saanut nimenkirjoittajien tiedot.
Omat keskeneräiset hakemukset löytyvät järjestelmästä myöhemmin.
Ammattiosaston kaksi yhdistysrekisteriin merkittyä nimenkirjottajaa allekirjoittaa hakemuksen.
Liitteeksi tarvitaan lisäksi kopio allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista tai viranomaisen oikeaksi todistama ja laillistettu kopio ulkomaisesta voimassa
olevasta passista, jos hakemus on allekirjoitettu käsin. Huomaa, että ajokortin kopio ei
kelpaa liitteeksi.
Kun olet liittänyt hakemuksen järjestelmään lähetä käsiteltäväksi.
https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus
https://www.suomi.fi/valtuudet/
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10.4 Yhdistysrekisteri
Pantti- ja rekisterihallitus (PRH) pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä
koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. Lue lisää yhdistysrekisteristä.

Ammattiosaston yleisimmin maksetut tulolajit tulorekisteriin:
Ilmoita alla olevilla koodeilla, jos tee merkinnät suoraan tulorekisteriin, mikäli et käytä Palkka.fi ohjelmaa.
201 Aikapalkka, ennakonpidätys ja sosiaalimaksu
215 Luottamustoimipalkkio, esim. hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio ilman sairausvakuutusmaksua
308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio, ennakonpidätys
357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus, verovapaa tietyin edellytyksin
358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha
330 Puhelinetu, ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu

10.5. Omavero
Kun maksat OmaVerossa, verkkomaksun maksupohjaan on merkitty
valmiiksi
• viitenumero
• tilinumero
• maksun määrä (kuluvan päivän saldo korkoineen, mutta
voit tarvittaessa muuttaa summaa)
• maksupäivä (aina kuluva päivä, jota ei voi muuttaa).
Jos maksat muulla tavoin, esimerkiksi verkkopankissa tai taloushallintojärjestelmän kautta, tarkista
maksutiedot ensin OmaVerosta kerran kuukaudessa muodostettavasta verojen yhteenvedosta.

10.6. Työnantajan erillisilmoitus
Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tietoja, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan.
Työnantaja antaa kohdekuukaudelta vain yhden työnantajan erillisilmoituksen.
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kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella lasketun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset tai

•

Ei palkanmaksua -tiedon, jos säännöllinen työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkoja
kyseisen kuukauden aikana tai

•

työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa, jos kohdekuukauden aikana
maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Anna työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksuista kerran kuukaudessa. Ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.
Jos et kuulu työnantajarekisteriin (eli olet satunnainen työnantaja), sinun ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, jolloin et maksa palkkaa tai kustannusten korvauksia.
Mikäli maksat ansionmenetyksiä tai palkkoja Palkka.fi:n kautta, ohjelma huomioi automaattisesti
keneltä sairausvakuutusmaksu tulee maksaa. Ohjelma ilmoittaa sairausvakuutusmaksun määrän
suoraan Omaveroon, josta maksat sen eräpäivään mennessä. Katso lisää kohdasta 10.5.

10.7. Palkka.fi
Palkka.fi on ilmainen verottajan ylläpitämä palkanmaksuohjelma. Voit laskea palkat tai maksaa
palkkiot ja matkakorvaukset ”työntekijälle” sivukuluineen. Palvelu hoitaa puolestasi ilmoitukset ja
muodostaa maksut työeläkeyhtiöihin, Työllisyysrahastolle ja Verohallintoon, mikäli tällaisia suorituksia on. Useimmiten ammattiosasto maksaa verovapaita suorituksia kuten matkakorvauksia.
Saat palvelusta palkkalaskelmat ja muut kirjanpidon tositteet. Voit kirjautua Palkka.fi:hin henkilötunnisteella eli henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Valitse yrityskäyttäjä, koska järjestelmässä ei ole erikseen mainittu yhdistystä.
Ohjelma edellyttää kirjautumista. Käsiteltävien henkilöiden
henkilötiedot osoitteineen tulee syöttää verokortista järjestelmään. Sen jälkeen valitaan järjestelmästä, mitä henkilölle ollaan maksamassa: esimerkiksi Palkka tai palkkio, kokouspalkkio,
matkakorvaus jne. Pystyt tulostamaan järjestelmästä henkilöille ”tililapun”. Varsinaisen maksusuorituksen teet normaalisti
pankin kautta. Palkka.fi -järjestelmä vie tiedot niin tulorekisteriin kuin Omaveroon, mikäli valitset
automaattisen ilmoituskäytännön. Lisäksi saat kirjanpitoon tulostettua tarvittavat tositteet.
Tämä ohjelma huomio eri-ikäiset mm. sotumaksujen osalta. Järjestelmästä kannattaa valita ne
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palkkiomuodot, joissa ei tarvitse huomioida eläkemaksuja, ellei ammattiosasto halua näitä toimijoilleen vapaaehtoisesti ottaa ja maksaa.
Tämän jälkeen maksat mahdolliset ennakkoverot tai erillisilmoitukset viimeistään seuraavan kuun
12. päivä. Huomioi, että tämäkin järjestelmä toimii Chromella parhaiten.

Palkka.fi ohjelmaa voi opetella osoitteessa https://opi.palkka.fi/ voit tehdä oman yhdistyksen harjoituksen tai valita valmiista vaihtoehdosta. Samoin voit harjoitella valtuuden antamista. Valmis
urheiluseura vaihtoehdoista vastaa parhaiten ammattiyhdistystä. Siinä on valmiina työeläkeyhtiö
sekä tapaturmavakuutus. Näitä me emme tarvitse palkkioita maksaessamme.
Varsinaista Palkka.fi ohjelmaa aloittaessa törmää heti kysymykseen Työeläkeyhtiöstä. Sen voi poistaa alla olevan esimerkin mukaan, niin ohjelma ei sitä enää kysele.

11. Lähteet
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpidonasetus 30.12.1997/1339
Yhdistyslaki 26.5.1989/503
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141
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Ammattiosaston mallisäännöt
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/
http://www.web-media.fi/taseri_-_yllapito.htm
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/
https://www.palkka.fi/Koti/Yritys
https://www.suomi.fi/etusivu/
Ammattiosaston toimintavuosi-opas
Taloudenhoito ammattiosastossa (Metallityöväen liitto ry:n julkaisu)
Luentomateriaalit Murikka-opisto/Heli Hokkanen

