
Urheiluseuran palkanmaksu

Etänä Teamsin kautta
To 2.6.2022 klo 17:30-19:30
Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry 
asiantuntijakouluttajana Pirjo Hulkko



Liikunnan aluejärjestöt
• Perustehtävänä suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun 

avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden 
varmistaminen. 

• Tarjoamme asiantuntija-, koulutus-, ja kehittämispalveluita sekä verkostoja 
liikunta- ja urheiluseuroille ja muille liikuntatoimijoille. Toiminta suuntautuu 
myös varhaiskasvatusyksiköihin, kouluihin, oppilaitoksiin, kuntiin ja yrityksiin.

• Vaikuttamistyöllä edistämme urheilujärjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan 
arvostusta ja edellytyksiä. 

• Toimimme valtakunnallisissa Liikkuvat-ohjelmissa sekä alueellisissa ja 
kansainvälisissä kehittämishankkeissa. 
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Liikunnan aluejärjestöt

1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, EKLU

2 Etelä-Savon Liikunta ry ESLI

3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ESLU

4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU

5 Kainuun Liikunta ry KL

6 Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, KEPLI

7 Keski-Suomen Liikunta ry, KESLI

8 Kymenlaakson Liikunta ry KYMLI

9 Lapin Liikunta ry, LAPLI

10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry LIIKU

11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PLU

12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry POKALI

13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, POPLI

14 Pohjois-Savon Liikunta ry, PSL

15 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, PHLU

http://www.eklu.fi
http://www.esliikunta.fi
http://www.eslu.fi
http://www.hlu.fi
http://www.kainuunliikunta.fi
http://www.kepli.fi
http://www.kesli.fi
http://www.kymli.fi
https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/
http://www.liiku.fi
http://www.plu.fi
http://www.pokali.fi
http://www.popli.fi
http://www.pohjois-savonliikunta.fi
http://www.phlu.fi


3.6.2022www.lapinliikunta.com

Lapin Liikunta ry on 1995 

perustettu Suomen 

pohjoisin liikunnan aluejärjestö.

Lapin Liikunta on liikunnan ja 

urheilun palvelu- ja 

koulutusorganisaatio, jonka 

tehtävänä on edistää 

liikunnallista elämäntapaa 

vahvistaen tietotaitoa 

jäsenyhteisöissä.

Lapin Liikunnassa on 

yhteisöjäseniä yhteensä 131

•Urheiluseuroja 112

•Laji- ja piirijärjestöjä 8

•Lapin kuntia 16

•Oppilaitoksia 2

Kiitos jäsenyydestä! Jäsenmaksu 

on osoitus siitä, että kannatatte 

toimintaamme.

Järjestömme edistää oman toiminta-alueensa liikuntatoiminnan

kehittymistä toteuttamalla laaja-alaista asiantuntija-, koulutus- ja

kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville

toimijoille. Urheiluseurojen lisäksi toiminta suuntautuu vahvasti myös

kouluihin, päiväkoteihin, oppilaitoksiin, kuntiin ja

yrityksiin. www.lapinliikunta.com

http://www.lapinliikunta.com/


Pohjois-Savon Liikunta ry

• Yksi Suomen viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä, perustettu 7.10.1997

• Maakunnallinen palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö

• 165 jäsentä, joista lähes kaikki urheiluseuroja

• PSL:n juhlarahasto vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan 
harrastamisen tukemiseen

Niina Markkanen
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971
Seurakehittäjä, hankkeista vastaava
www.pohjois-savonliikunta.fi

https://www.pohjois-savonliikunta.fi/pohjois-savon-liikunta-ry/juhlarahasto/
mailto:niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
http://www.pohjois-savonliikunta.fi/




Urheiluseuran palkanmaksu -koulutus

Erityisesti seuran ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on aina suuri 
toimintakulttuurin muutos ja vaatii useiden asioiden selvittämistä, uusiin asioihin 
perehtymistä, rekistereihin liittymistä, toimintaohjeiden ja käytäntöjen 
tarkentamista, yms. Työnantajana toimimisen vastuut ja velvoitteet ja niiden osana 
mm. palkanmaksun hoitaminen tulee tuntea hyvin ja käytäntöjen tulee olla 
kunnossa ennen palkkauksen alkamista.    

Tämä koulutus on seuran palkanmaksun perusteisiin keskittyvä, syventävä 
koulutusosuus liittyen Urheiluseura työnantajana –koulutukseen. Koulutus on 
suunniteltu ja sitä pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän Nuorten kesätyöllistämistuen 2022 tiimoilta. 

Koulutus rakentuu luento-osuudesta (1,5 h) ja kysymys-keskusteluosuudesta (0,5 h). 
Koulutuksen diamateriaali toimitetaan sähköpostitse kaikille osallistuneille.  



Koulutuksen sisällöt

SISÄLTÖKOKONAISUUS 1:

• Taustoitusta, yleistä palkanmaksusta, toimet ennen palkkausta

SISÄLTÖKOKONAISUUS 2:

• Palkan määritys ja palkkauksen kokonaiskustannukset, palkanmaksu ja 
toimenpiteet palkanmaksun jälkeen

SISÄLTÖKOKONAISUUS 3:

• Huomioita nuorten kesätyöllistämistukeen liittyen, linkkejä ja liitemateriaaleja

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA 



Koulutuksen tavoitteet

• Osallistuja tietää, mitkä asiat tulee hoitaa kuntoon ennen palkanmaksun 
alkamista ja mistä lähteä liikkeelle kunkin asian hoitamisen osalta.

• Osaat määrittää palkkauksen kokonaiskustannukset ja ymmärrät kustannusten 
rakentumisen. Osaat selvittää ja ohjeistaa esimerkiksi seuran nuorelle 
kesätyöntekijälle palkanmaksuun liittyvää perustermistöä (bruttopalkka, 
nettopalkka, palkkalaskelma, työaikaseuranta, ym.). 

• Seurassanne on hyvä kokonaiskuva palkanmaksuasioiden hoitamisesta ja siinä 
huomioitavista asioista. Tiedätte eri vaihtoehtoja ja pystytte päättämään teille 
sopivasti tavasta hoitaa palkanmaksu. Asiat dokumentoidaan talousohjesääntöön. 

• Tiedät, mistä saa lisätietoa palkanmaksuun liittyvissä asioissa. 



Toimintaohjeita

• Pidä mikrofoni suljettuna koulutusosuuksien aikana.

• Jos sinulla tulee kysymys/kommentti, voit esittää sen…
- heti esityksen lomassa avaamalla mikrofonin ja sanomalla nimesi TAI nostamalla 

”kätesi” ylös

- kirjoittamalla asian keskustelukenttään (puhekupla –kuvake)

- koulutusillan päättävässä kysymys-keskusteluosiossa klo 19-19:30

• Voit pitää kameraasi päällä tai pois päältä

• Kiitos, jos kirjoitat meille palautteen koulutuksesta keskustelukenttään ennen 
illasta poistumistasi. Palautteena toivomme koulutuksesta kokonaisarvosanaa 
asteikolla 4-10. Voit täydentää palautetta kuvaamalla kirjallisesti esim. jonkin 
koulutuksesta saamasi konkreettisen hyödyn/opin. 



SISÄLTÖKOKONAISUUS 1
Taustoitusta
Yleistä palkanmaksusta
Toimet ennen palkkausta



Yhdistyksen toimintaa säätelee 

12
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Työsuhteen tunnusmerkit

• Työsopimus 

• Työn tekeminen

• Tehdään työtä toiselle

• Vastikkeellisuus, työstä saadaan palkka

• Työnantaja järjestää johdon ja valvonnan



Työsopimuksessa sovittavat asiat

1. Työnantajan ja työntekijän kotipaikka

2. Työnteon alkamisajankohta

3. Työsopimuksen pituus (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen)

4. Mahdollinen koeaika 

5. Työntekopaikka tai selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijä

työskentelee eri työkohteissa 

6. Työntekijän pääasialliset työtehtävät ja muut työnantajan määräämät tehtävät

7. Mahdollinen työhön sovellettava työehtosopimus

8. Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi 

9.    Säännöllinen työaika

10.  Vuosiloman määräytyminen

11.  Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste 



Yleistä palkanmaksusta

• Työsuhteen velvollisuutena on palkanmaksu vähintään kerran kuukaudessa.

• Suositus: Työntekijä ei laske ja maksa itse omaa palkkaansa.

• Sairasajan palkka: sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää (työlainsäädäntö) tai 
työehtosopimuksen mukaan.

>> Jos työsuhde on työkyvyttömyyden alkamishetkellä kestänyt vähintään 
kuukauden, työntekijälle maksetaan sairausajan palkkana täysi palkka. 

>> Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta 
ajanjaksolta puolet palkasta.



Yleistä palkanmaksusta

• Sähköisen taloushallinto-ohjelman avulla seura varmistaa, että palkanmaksu 
hoituu oikein.

- Muun muassa automaattiset ilmoitukset tulorekisteriin

• Selvitä hyvissä ajoin ennen palkkausta, että valmius palkanmaksuun on olemassa.

• Työsopimukseen on hyvä kirjata tilinumero palkanmaksua varten.

• Pyydä työntekijää toimittamaan verokortti.

• Huomioi verokortin alkusaldo, jos työntekijällä on verokortilla tuloja 
alkuvuodesta.

• Kaikki palkat on ilmoitettava Verohallinnon tulorekisteriin 5 päivän sisällä 
palkanmaksusta ja siihen tarvitset suomi.fi -valtuutuksen. Palkkatiedot menevät 
tulorekisterin kautta suoraan vakuutusyhtiöille.



Tunnistautuminen ja valtuutukset, suomi.fi 

• Seuran sääntöjen mukainen/mukaiset nimenkirjoittaja/-t voivat antaa suomi.fi –
valtuutuksia.

• Palkanmaksuun tarvitset seuraavat valtuutukset:
- tulorekisteriin ”Palkkatietojen Ilmoittaminen” ja ”Palkkatietojen katselu”

- OmaVerossa ”Veroasioiden hoito”

- jos käytät palkka.fi -palvelua, valitse ”Palkkatietojen käsittely”

• Tarvitset valtuutuksia myös esimerkiksi:
- mahdollisen KELA:n sairauspäivärahan hakemukseen

- TE-palvelujen hyödyntämiseen (esim. palkkatuet)

- opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) ja 
muiden OKM:n avustusten hakemiseen

- ym. seuraasi koskevien asioiden hoitoon



Tunnistautuminen ja valtuutukset, suomi.fi 

• Tarkista Patentti- ja rekisterihallituksesta (PRH), että sinne on ilmoitettu seurasi 
ajan tasalla olevat nimenkirjoittajat.

• Valtuutusten antamiseen tarvitset alle 3 kuukautta vanhan yhdistysrekisteriotteen 
liitteeksi. Yhdistysrekisteriotteen saat PRH:lta.

• Alla ja koulutusmateriaalin linkeissä linkit hyviin suomi.fi –ohjeistuksiin.

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-
puolesta-asiointi

https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Virkailijavaltuuttamispalvelu+vaihe
+vaiheelta.pdf/4de70995-d2b5-03cc-5537-9eac1b1fe497

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Virkailijavaltuuttamispalvelu+vaihe+vaiheelta.pdf/4de70995-d2b5-03cc-5537-9eac1b1fe497


Säännöllisesti palkkoja maksava vai satunnainen 
työnantaja? 

• Jos seurasta tulee säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoittaudu 
työnantajarekisteriin OmaVero:ssa tai YTJ-muutoslomakkeella. Saat veroviitteen 
(kestoviite), jolla ennakonpidätys ja sotu maksetaan. 

SÄÄNNÖLLISESTI PALKKOJA MAKSAVA TYÖNANTAJA = Jos seura maksaa 
palkkoja säännöllisesti kahdelle tai useammalle työntekijälle TAI yhdelle 
säännöllisesti ja yhdelle tai useammalle tilapäisesti TAI vähintään kuudelle 
tilapäisesti. 

• Jos seura on satunnainen työnantaja, voit suomi.fi -valtuutettuna ilmoittaa tiedot 
naputtelemalla tulorekisteriin.

SATUNNAINEN TYÖNANTAJA = Jos seura maksaa palkkaa ainoastaan yhdelle 
työntekijälle säännöllisesti TAI yhdelle-viidelle työntekijälle, joiden työsuhde 
ei kestä koko kalenterivuotta. 



Veroviite, satunnaisen työnantajan osalta 

VEROVIITE = Oma-aloitteisten verojen viite, jolla maksetaan ennakonpidätykset ja 
mahdolliset sairausvakuutusmaksut Verohallinnolle.

• Veroviitteen saat soittamalla esim. Maksuliikenne -linjalle puh. 029 497 026.

• Kyseisen tulonsaajan henkilötunnus pitää olla tiedossa, jotta viitteen saa ja 
jokaisella henkilöllä on oma veroviite.

• Mikäli teillä on valtuudet OmaVerossa asiointiin, ennakonpidätysten ja 
mahdollisten sairausvakuutusmaksujen maksaminen onnistuu helposti sieltä, 
jolloin se kohdistuu varmasti oikein. 

• Jos olet säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, käytät kestoviitettä.



Palkanmaksu ja vakuutukset

• Tarvittavat vakuutussopimukset:

>> Työeläkevakuutus eli TyEL

>> Työtapaturmavakuutus

>> Työttömyysvakuutus (TVR)

>> Ryhmähenkivakuutus

• Työeläkevakuutus otetaan eläkevakuutusyhtiöstä. Eläkevakuutusyhtiöillä on 
yhteistyökuvioita vakuutusyhtiöiden kanssa ja nuo vakuutusyhtiöt voivat hoitaa 
työnantajana toimimiseen liittyvät muut vakuutusasiat.

• Keskittämisalennukset



Vakuutussopimukset
Työeläkevakuutus, TyEL- tilapäistyönantaja, jos palkat alle 9006 €/6 kk >> Ei tarvitse tehdä 
sopimusta eläkeyhtiön kanssa. Ilmoitus ja maksuvelvollisuus säilyy. Selvitä vakuutusnumero 
omasta eläkevakuutusyhtiöstä.

Työtapaturmavakuutus >> AINA sopimus vakuutusyhtiön kanssa. Vakuuttamisvelvollisuus, kun 
palkat yli 1 300 €/v. 

Työttömyysvakuutus >> Tiedot siirtyvät suoraan tulorekisterin kautta. Vakuuttamisvelvollisuus, 
jos palkat yli 1 300 €/v. Lasku jälkikäteen 3 kuukauden välein. 

Ryhmähenkivakuutus >> AINA tapaturmavakuutuksen yhteydessä, minimilasku 10 €. 



SISÄLTÖKOKONAISUUS 2
Palkan määritys, palkanmaksun kokonaiskustannus
Palkanmaksu
Toimenpiteet palkanmaksun jälkeen



Mikä on oikea palkkataso?

• Työhön sopivan palkan määrittäminen on tärkeä asia. 

• Suomessa ei ole laissa yleistä minimipalkkaa, joka olisi kaikille töille selkeä 
minimipalkka. Monilla aloilla on voimassa yleissitova työehtosopimus, joka 
yleensä määrittelee myös palkkatason ko. alalla.

• Jos yleissitovaa työehtosopimusta ei ole, on palkka työnantajan ja työntekijän 
välinen sopimusasia. Työsopimuslaissa määritellään, että työstä on maksettava 
aina vähintään “tavanomainen ja kohtuullinen palkka”. Jos työstä yleisesti 
maksetaan esimerkiksi 3 000 €/kk, ei samasta työstä ole asiallista maksaa vain 
1500 €/kk, vaikka mikään työehtosopimus ei alan palkkatasoa määrittelisikään.

• Jos alalla on yleissitova työehtosopimus ja siihen sisältyy palkkataulukoita, nämä 
käytännössä määrittelevät minimipalkan kyseisellä alalla.

• Jos vastaavaa tai hyvin samankaltaista työtä tehdään julkisella puolella, on 
löydettävissä vertailukohta/-kohtia, joihin voi harkitsemaansa palkkaa verrata.



Bruttopalkka ja nettopalkka

BRUTTOPALKKA = Työntekijän palkkasumma ennen verojen ja lakisääteisten 
maksujen vähentämistä. Mahdollisten luontaisetujen verotusarvo lisätään 
bruttopalkkaan ennen pidätysten tekoa. 

Sovitusta bruttopalkasta työnantaja pidättää: 

1) Ennakonpidätyksen työntekijän verokortin mukaan. 

2) Työntekijän osuuden työeläkevakuutusmaksusta (17-52 –vuotiaat TyEL 7,15 %).

3) Työntekijän osuuden työttömyysvakuutusmaksusta (TVR 1,5 %).

NETTOPALKKA = Edellä kuvattujen pidätysten jälkeen työntekijälle maksettava 
palkka. 



Esimerkki. Bruttopalkka >> nettopalkka

Seuran 18-vuotiaan kesätyöntekijän bruttopalkka on 580 €, nuoren verokortin 
mukainen ennakonpidätys on 5 %. 

Työntekijän lomakorvaus 9 % bruttopalkasta = 52,20 € (alle vuoden kestänyt 
työsuhde)

Pidätykset työntekijältä bruttosummasta 632,20 € (=580 €+52,20 €)

• Ennakonpidätys verokortin mukaan, 5 % >> 31,61 €

• Työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta, TyEL 632,20 € x 7,15 % = 45,20 €

• Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta, TVR 632,20 € x 1,5 % = 9,48 € 

>> Nettopalkka, työntekijä saa rahaa (€) = 632,20 - 31,61 - 45,20 - 9,48 = 545,91



Palkanmaksu

• Palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkkapäivänä.

• Ota pankista selvää, milloin viimeistään se on maksettava, että se ehtii saajan 
tilille palkkapäivänä.

• Työntekijän tulee saada palkkalaskelma maksetusta palkasta.
- Palkkalaskelma tulee yleensä automaattisesti palkkaohjelmasta.

- Sähköpostilla lähettämistä ei suositella (ainakin henkilötunnus pystyttävä 
peittämään), on oltava suojattu sähköpostiyhteys. 



Työnantajan sivukulut

• Työntekijän bruttopalkan (+mahdollinen lomakorvaus +mahdolliset luontaisedut) 
ja työnantajan maksamien palkan sivukulujen summa kertoo palkkauksen 
kokonaiskustannukset seuralle.

• Työnantajan sivukulujen suuruudet vaihtelevat vuosittain ja määräytyvät 
työntekijän iän mukaan ja työn vaarallisuuden mukaan.

• Käytössä termeinä sivukulut/työnantajakulut.

• Tuomari- ja kirjuripalkkioista ei makseta sivukuluja. Niistä tehdään 
ennakonpidätys työntekijän verokortin mukaan. 



Työnantajakulut 2022

Työnantaja maksaa bruttopalkan päälle seuraavat % -osuuksina bruttopalkasta 
määritettävät kulut:

1) Työnantajan osuus työeläkevakuutusmaksusta (TyEL) 18,7 %

2) Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta (TVR) 0,50 %

3) Tapaturmavakuutusmaksu noin 1,5 %*

4) Ryhmähenkivakuutusmaksu noin 0,06 %*

5) Sairausvakuutusmaksu 1,34 %

*Määräytyy työn vaarallisuuden mukaan.

Löydät ajantasaiset työnantajakulutiedot verottajan ja  eläkevakuutusyhtiöiden 
sivuilta.



Esimerkit. Palkanmaksun kokonaiskustannus 
seuralle, kun työntekijän palkka on tiedossa.

Kululaji
Työntekijä alle 

17 v (€)
Työntekijä 
17-53 v (€)

Bruttopalkka €/kk 580,00 580,00

Lomakorvaus 9 % 52,20 52,20

TyEL (työnantaja) 18,7 % 0 118,22

Sotu 1,340 % 8,47 8,47

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus
noin 1,56 % 9,86 9,86

Työttömyysvakuutusmaksu 0,50 % 0,00 3,16

Sivukulut yht. 22,10 % 18,33 139,71

Kulut työnantajalle 650,53 771,91



Esimerkki. Palkanmaksun kokonaiskustannuksen 
laskenta suoraan ajantasaisella sivukulujen 
yhteenlasketulla prosentilla.  

Seura kesätyöllistää 22-vuotiaan, liikunta-alaa opiskelevan nuoren kuukauden 
ajaksi ohjaamaan monipuolista, liikunnallista toimintaa. Hänen kuukauden 
työskentelyn kuukausipalkaksi on sovittu 1 500 €. Mikä on palkkauksen 
kokonaiskustannus seuralle? 

Bruttopalkka 1500 € (voisi olla tuntipalkkana esim. 11 €/h x 140 h = 1540 €)

Lomakorvaus 9 % 1500 € x 9 %, lomakorvaus 135 €

Sivukulut 22,10 % 1635 € x 22,10 %, sivukulut 361,34 € 

Palkanmaksun kokonaiskustannukset 1996,34 €/kk. 



Vuosiloma ja korvaukset

• Lomanmääräytymisvuosi on ajanjakso 1.4.-31.3. (12 kk).

• 2 päivää/kuukausi, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia 
kalenterikuukaudessa ja työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt alle vuoden.

• 2,5 päivää/kuukausi, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia 
kalenterikuukaudessa ja työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt keskeytymättä 
vähintään vuoden. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin.

• Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka lasketaan työntekijän työssäolon aikana 
ansaitsemasta palkasta. Prosentin suuruus määräytyy työsuhteen keston 
perusteella.

• Lomakorvaus (lomapalkka) on 9 % palkasta, jos työsuhde on edeltävän 
lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt alle vuoden ja 11,5 % 
palkasta, jos työsuhde on lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt 
vähintään vuoden.



Sunnuntaityö

• Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä tehty työ, työntekijän suostumus

• Korvaus työstä = 100 % korotettu palkka

• Sunnuntaityökorvausta ei voi sisällyttää työntekijän peruspalkkaan

• Lisä- tai ylityöstä maksettava palkka sekä sunnuntaityön korotusosa voidaan sopia 
vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän 
säännöllisenä työaikana (Työaikalaki 20-21§). 



Päivärahat ja kilometrikorvaukset (km-korvaus)

• Maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset on ilmoitettava aina tulorekisteriin, 
vaikka ei olisi palkanmaksua. 

• Verottaja antaa vuosittain maksimitasot verottomien korvausten määrästä, mutta 
esimerkiksi kilometrikorvausta voi maksaa tätä vähemmän, esim. seuran 
matkustusohjesäännön mukaisesti. 

• Jos henkilölle maksetaan palkkaa ja korvauksia, ei korvauksilla ole maksurajoja. 
- Km-korvaus >> tulolaji 311
- Päiväraha >> tulolaji 331

• Jos henkilölle (vapaaehtoinen toimija) maksetaan vain päivärahoja ja km-
korvauksia, on korvauksilla vuosittaiset maksurajat. 

- Km-korvaus >> tulolaji 357, 3000 €/kalenterivuosi
- Päivärahat >> tulolaji 358, 20 kpl/ kalenterivuosi



Palkka.fi

• Maksuton palkanlaskentaohjelma, mikä sopii hyvin seuroille ja yhdistyksille, joilla 
on henkilömäärällisesti vähän tai satunnaisesti maksettavia palkkoja. 

• Jo ohjelman etusivulla on kerrottu koko palkanmaksun prosessi 
ennakkovalmisteluista sivukulujen maksamiseen saakka. 

• Harjoittelusivu >> valitse yritys ja esimerkkiurheiluseura Ruholahden Rotevat.

• Työntekijä –liittymä eli työntekijä voi ilmoittaa ohjelmaan esim. työtunnit ja 
päivittää tietojaan sekä tulostaa palkkalaskelmia.

• Joiltain tilitoimistoiltakin voit ostaa palvelun palkanmaksun hoitamiseen palkka.fi 
–ohjelman kautta.

• Palkka.fi -uudistus ja päivittyminen vuoden 2022 aikana.



Työaika-asiakirja, palkanlaskennan asiakirjat 

• Työaikaseuranta

• Tuntityönä työtä tekevien palkka lasketaan ja maksetaan toimitetun tuntilistan 
perusteella (palautus seuran ohjeiden mukaan)

• Vuosilomakirjanpito, lomalista



Toimenpiteet heti palkanmaksun jälkeen

• Toimita työntekijälle tilinauha/palkkalaskelma (voi laittaa jo ennen 
palkanmaksua).

• Ilmoita 5 päivän sisällä palkanmaksusta palkkatiedot tulorekisteriin. 

• Tee erillisilmoitus tulorekisteriin seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. 
Huomaa, että jos olet työnantajarekisterissä, erillisilmoitus pitää antaa, vaikka ei 
olisi palkanmaksua. 

• Ennakonpidätys ja sotu on maksettava palkanmaksukuukautta seuraavan   
kuukauden 12. päivä, muista sivukuluista tulee lasku.  



SISÄLTÖKOKONAISUUS 3
Huomiot nuorten kesätyöllistämistukeen liittyen
Linkit ja liitemateriaalit



Nuorten kesätyöllistämistuki 2022

ENNEN TYÖN ALOITUSTA

• Palkkaukseen käytettävissä 700 euroa/työllistettävä nuori
- Samaa työtä tekevien palkkaustaso

• Oma kustannuspaikka kirjanpitoon 

• Muistilistaa hoidettavista asioista palkanmaksun osalta: seuran päätös, 
kustannuspaikka, palkanmaksun hoitamisen tapa, suomi.fi, verottajan rekisteri, 
vakuutukset, palkan suuruus, palkanmaksupäivä, työsopimus, tilinumero, 
verokortti, veroviite, työajanseuranta, palkkalaskelma, tulorekisteri, …  

• Sovitaan perehdytys, työnjohto, ohjaus ja valvonta

• Tiedotus työntekijästä, hänen työtehtävistä ja esihenkilöstä seuraväelle

• Työsopimus



Nuorten kesätyöllistämistuki 2022

ENNEN TYÖN ALOITUSTA JA TYÖN ALKAESSA
• Varaa perehdytykseen riittävästi aikaa, käy asiat läpi pala kerrallaan. Varmista 

ymmärrys ja kuuntele nuorta, seuraa työskentelyä. Kerro myös mm. tauoista ja 
toimintaohjeista äkillisiin tilanteisiin (ensiaputarvikkeet, mihin otan yhteyttä, 
ym.), poikkeaviin sääolosuhteisiin ja kiusaamiseen liittyen. 

• Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän riittävästi 
työhön ja työolosuhteisiin sekä työssäkäytettäviin työvälineisiin. Nuorille 
tapahtuneiden työtapaturmien taustalla on usein riittämätön perehdyttäminen ja 
opastus. 

• Selvitä nuorelle termeinä bruttopalkka ja nettopalkka, lomakorvaus, 
palkanmaksupäivä ja palkkalaskelma, toimintaohje työajan ja työtehtävien 
kirjaamiseen ja sairastumistilanteeseen, pyydä verokortti.

• Tue nuoren verkostoitumista seurayhteisöön. 

stm.fi/nuoret-ja-tyo

https://stm.fi/nuoret-ja-tyo


Nuorten kesätyöllistämistuki 2022

NUOREN TYÖTEHTÄVÄT, TYÖAIKA, TERVEYSTARKASTUS

• Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Työ 
ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen 
koulunkäyntiään. 

• Nuorten työajoista on säädetty laissa, tästä lakiin nuorista työntekijöistä.

• Työterveyshuolto (minimi: ennaltaehkäisevä työterveyshuollon sopimus). Jos 
työsuhde kestää yli 3 kuukautta >> terveystarkastus työterveyshuollossa. Mikäli 
työ on kevyttä, työterveystarkastusta ei tarvitse tehdä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998


Nuorten kesätyöllistämistuki 2022

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

• Nuori saa työtodistuksen, jossa mainittuna työsuhteen kesto ja työtehtävät.

• Erikseen pyydettäessä työtodistukseen kirjaus työsuhteen päättymisen syystä, 
arviointi työtaidoista ja käytöksestä.

• Työtodistusta voi pyytää jälkikäteen. 

• Kerro nuorelle seuratoimintanne tehtävistä – rekrytoi nuori seuraanne 
vapaaehtoistoimijaksi tai jatkamaan esim. seuranne tuntityöntekijänä.

• Kysy nuorelta fiiliksiä ja palautetta seurasta ja seuratyöstä (nuorten 
kesätyöllistämistuen selvityslomake). 



Hyödyllisiä linkkejä

Sivusto Kuvaus sisällöstä

Suomi.fi Valtuudet, rekisterit, työnantajuus, ym. 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-
yhteison-puolesta-asiointi

https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Virkailijavaltuuttamisp
alvelu+vaihe+vaiheelta.pdf/4de70995-d2b5-03cc-5537-9eac1b1fe497

Patentti- ja 
rekisterihallitus, PRH

Yhdistysrekisteriotteen tilaaminen, yhdistyksen perustaminen ja 
tietojen ilmoittaminen (mm. muutosilmoitukset nimenkirjoittajat, 
säännöt), tietopalvelu.

Palkka.fi Maksuton palkanlaskentaohjelma erityisesti pientyönantajille kuten 
seuroille ja yhdistyksille. 

Tyoelake.fi Työnantajan velvollisuudet, työeläke, perustietoa eläkkeistä, ym.

Tyosuojelu.fi   Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, missä kattavasti tietoa. 

https://www.suomi.fi/etusivu
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Virkailijavaltuuttamispalvelu+vaihe+vaiheelta.pdf/4de70995-d2b5-03cc-5537-9eac1b1fe497
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
https://www.palkka.fi/
https://www.tyoelake.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/


Liitemateriaaleja

Liite Kuvaus sisällöstä

Seura-ammattilaisen 
palkkaaminen -työkirja

Mm. Työnantajavastuiden jäsentäminen ja päätös palkkauksesta.

Kassavirtalaskelmapohja Pohja seuran talouden toteutumisen ennakointia, 
ennustettavuutta ja reagointia varten, mm. palkkauksen 
taloudellisten vaikutusten ennakkoarviointi ja toimenpiteiden 
suunnittelu palkkauskulujen kattamiseen.

Talousohjesääntö, yksi pohja Tästä saat vinkkejä seurasi talousohjesäännön sisältöihin. 

Urheiluseurojen talousopas Seuraopas antaa lisätietoa ja vinkkejä urheiluseuran 
taloushallinnon toteuttamiseen. Tarkoituksena on lisätä 
urheiluseuran taloudellista tietoisuutta niin kirjanpidon kuin myös 
palkanlaskennan ja verotuksen näkökulmasta. 

Matkustussääntö Pohjaa seuran matkustussäännön laadinnalle, huom! tarkasta 
vuosittain vaihtuvien km-korvausten ja päivärahojen suuruudet.



KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA
Kysymyksiä ja keskustelua
Koulutussisältöihin liittyvä neuvonta ja sparraus



Koulutussisältöihin liittyvä neuvonta ja sparraus

1. Ole yhteydessä aluejärjestöösi.

Pohjois-Savon Liikunta ry Lapin Liikunta ry
Tiina Kiiskinen Katja Rantakokko
tiina.kiiskinen@pohjois-savonliikunta.fi katja.rantakokko@lapinliikunta.fi
044 702 1915 040 166 2063

Niina Markkanen Suvi Karusaari
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi suvi.karusaari@lapinliikunta.fi
050 322 3971 040 847 1321

2. Tarjolla Pirjon kautta palkanmaksuun liittyvää, syventävää neuvontaa 
23.6.2022 saakka.

pirjo.hulkko@krv.fi
044 505 3168

mailto:tiina.kiiskinen@pohjois-savonliikunta.fi
mailto:katja.rantakokko@lapinliikunta.fi
mailto:niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
mailto:suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

