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Resurssien hankintakyky

Kyky hankkia tarvittavat ja oikeat resurssit 

- Henkilöt: osaavat ja sopivat > rekrytointisuunnitelma 
- Olosuhteet: soveltuvat ja riittävät > tarpeen tiedostaminen 
ja olosuhdesuunnitelma 
- Raha: tarpeeksi varsinaisen toiminnan pyörittämiseen 
mutta myös kehittämiseen > koulutus. Rahoitussuunnitelma 
- Budjetti rakennetaan oikeasti sen pohjalta mitä tullaan 

tekemään, ei sen pohjalta mitä ollaan ennen tehty



Toimintajärjestelmän sujuvuus

- Etuajassa eläminen 
-Suunnitelmallisuus
-Selkeä työnjako 
-Toimijat tietävät mitä heiltä odotetaan 
-Syntyneet ideat saadaan myös toteutettua 
-Suunnittelu- toteutus- arviointi- korjaus 
-Koulutus synnyttää laatua > seurajohdon koulutukset avainasemassa 
koko seuran kehittymisessä 
-Kirjallinen toimintakäsikirja 

TYÖNJAKO JA SELKEÄT ROOLIT JA VASTUUALUEET!! 



Lähtökohta 1

Aatteellisten yhdistysten perimmäisenä tarkoituksena ei ole
yksittäisten yhdistyksen jäsenten taloudellisen edun tavoittelu, vaan ne 
tavoittelevat koko ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan ”yhteistä 
hyvää”.



Lähtökohta 2

Yleishyödylliset yhdistykset voivat harjoittaa varsinaista taloudellista toimintaa eli 
varainhankintaa, mutta siitä on hyvä mainita yhdistyksen säännöissä. Tämä niin sanottu 
yleishyödyllinen varainhankinta on määritelty tarkemmin tuloverolain 23 §:ssä.
Toimintansa kulujen peittämiseksi yhdistykset voivat kerätä tuloja aatteellisesta 
toiminnastaan eli varsinaisesta toiminnasta, joka koskettaa
välittömästi yhdistyksen toiminnan tarkoitusta

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/47999/verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoi3/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoi3/


Yleishyödyllisyyden ehdot

1. Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, 
siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

2. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuihin henkilöpiireihin

3. Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena 
taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

4. Säännöissä oltava maininta yhdistyksen lakkauttamisen yhteydessä yhdistyksen varojen ohjaamisesta 
yleishyödylliseen tarkoitukseen esim:
”Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta 
edistävään tarkoitukseen purkautumisesta päättäneen kokouksen
päätöksen mukaisesti”.

Rajanveto yleishyödyllisen varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan välillä on kuitenkin häilyvä ja perustuu 
kokonaisharkintaan.



URHEILUSEUROJEN TOIMINNASSA 
ELINKEINOTOIMINTANA EI PIDETÄ ESIM:

1. Urheilukilpailujen ja liikuntatapahtumien yhteydessä seuraavat tulot eivät ole järjestävälle urheiluseuralle 
elinkeinotuloa:

**Lipputulot
**Osanottomaksut
**Käsiohjelmien mainos- ja muut myyntitulot
**Järjestävän seuran ylläpitämän kioskin tulot
**Järjestävän seuran muut tarjoilutulot
**Myyntioikeuksien myynnin tulot
**Laita- ja muista väliaikaisista tapahtumaan liittyvistä mainoksista saadut tulot
**Urheiluasuissa olevien mainosten tulot
**Äänimainokset
**Valomainokset
**Tilapäisen paikoituksen järjestämisestä saadut tulot
**Muut tilaisuuteen liittyvät myyntitulot



2. Myös muiden kuin urheilu- ja liikuntatilaisuuksien järjestäminen on osa urheiluseuran 
varainhankintaa. Verotuskäytännössä urheiluseurojen järjestämien konsertti- ja 
tanssitilaisuuksien pääsymaksut ja niiden yhteydessä harjoitettu myynti eivät ole olleet 
tuloverolain sanamuodon mukaisesti elinkeinotoimintaa

3. Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintansa rahoittamiseksi harjoittama tavarankeräys ja siihen 
liittyvä kirpputoritoiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi seurat voivat kerätä vanhoja 
tavaroita ja järjestää huutokaupan tai järjestää vanhojen lahjoitettujen urheiluvälineiden 
myyntipäiviä ilman, että kyseessä olisi elinkeinotoiminta

4. Jäsenlehtien ja muiden yhteisön toimintaa välittömästi palvelevien julkaisujen osalta 
elinkeinotulona ei pidetä:
**Tilausmaksutuloja
**Irtonumeromyyntituloja
**Mainostuloja
**Jäsenlehden julkaisuoikeuksien luovutuksesta saatua tuloa



5. Urheiluseurojen kannatustuotteet

6. Bingo ja arpajaiset

7. Erityiskysymyksenä kioskit, ravintolat ja kahviot.
Tuloverolain 23.3 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana ei pidetä 
lainkohdassa mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta 
sellaisesta toiminnasta saatua tuloa.

Muussa yhteydessä harjoitetusta kahvila-, kioski-ja ravintolatoiminnasta saatuja tuloja 
kuitenkin pidetään lähtökohtaisesti yhteisön elinkeinotoiminnan tuloina.



Arpajaiset saa toimeenpanna rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on 
yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa

Lupa arpajaisten toimeenpanoon voidaan antaa 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle tai säätiölle, jos

1) arpajaiset toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen,

2) arpajaisten toimeenpano ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista sekä

3) lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja 
määräysten vastaisesti.

Jos hakija on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä, uutta lupaa ei tule antaa 
ennen kuin verojäämä on suoritettu ja tilitys jätetty viranomaiselle. 

Arpajaislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047

ARPAJAISET YHDISTYKSEN VARAINKERUUMUOTONA

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047


Varsinainen yleishyödyllinen toiminta

Varsinaiseen toimintaan voidaan urheiluseuroissa lukea kaikki liikkumiseen ja urheiluun välittömästi viittaava 
toiminta, joka kohdistuu seuran kaiken ikäisiin jäseniin tai muihin säännöissä mainittuihin kohdejoukkoihin.

Esimerkkinä voidaan mainita:
**Koulutustoiminta
**Liikuntakurssit
**Liikuntaleirit
**Urheilukoulut
**Ohjatut harjoitukset
**Valmennustoiminta
**Kilpailutoiminta
**Oman liikunta- ja urheilutilan ylläpito
**Lasten liikunnallinen iltapäivätoiminta
**Kunnan ostama liikuntapalvelu osa

OLEELLISTA ON JÄRJESTETYN TOIMINNAN SUHDE YHDISTYKSEN SÄÄNNÖISSÄ MÄÄRITELTYYN YHDISTYKSEN 
TOIMINNAN TARKOITUKSEEN!



Talkootyön viisi tunnusmerkkiä

• 1. Talkootyöstä maksettava korvaus voi olla veroton vain rekisteröidylle, 
yleishyödylliselle yhdistykselle

• 2. Talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn 
suorittajille

• 3. Talkootyötä tehdään ilman työnantajan johtoa ja valvontaa

• 4. Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä

• 5. Talkootyö ei saa olla elinkeinotoimintaa (eikä kilpailla elinkeinotoiminnan 
kanssa)



Elinkeinotoiminnalle on tyypillistä:

• **Voiton tavoittelu

• **Ansiotarkoitus

• **Suunnitelmallisuus

• **Jatkuvuus/säännöllinen toistuvuus

• **Suuntautuminen ulospäin rajoittamattomaan tai ainakin laajahkoon
rajattuun henkilöjoukkoon

• **Taloudellisen riskin olemassaolo

• **Sitoutuneen pääoman suuri määrä ja vieraan pääoman käyttö

• **Toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin

• **Käyvän markkinahinnan käyttäminen



Elinkeinotoiminnalle on tyypillistä:

• Lisäksi urheiluseurojen toiminnan osalta on kiinnitetty huomiota ainakin 
seuraaviin tekijöihin:

• **Toiminnan harjoittamisen muotoon

• **Toiminnan laajuuteen ja suurehkoon liikevaihtoon

• **Palkattuun henkilökuntaan

• **Tapahtuuko toiminta kilpailuolosuhteissa (varsinaisten 
elinkeinonharjoittajien kanssa kilpailu)

Tuloverolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535


Tuloverotuksen näkökulmasta urheiluseuroilla on useita 
erilaisia tulotyyppejä, joita on osittain käsitelty jo edellä. 

Seurojen tulot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

**Yleishyödyllinen varainhankinta eli tuloverolain 23.3 §:n tarkoittamat tulot
**Varsinaisen toiminnan tulot
**Talkootyön tulot
**Avustukset
**Kiinteistöstä saadut tulot
**Elinkeinotulot
**Muut tulot, joita kutsutaan seuran henkilökohtaisiksi tuloiksi

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta!



Ilmoittamisvelvollisuus ja oma-aloitteinen 
maksaminen

Jos yhdistyksen tulot eivät perustellusti kuulu muuhun tuloluokkaan kuin 
elinkeinotuloihin, ne ovat elinkeinotuloa. 

Tällöin tuloista pitää maksaa arvonlisävero. 

Arvonlisäverotus on oma-aloitteista verotusta. Arvonlisäverovelvollisen pitää 
siis itse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi.

Helpoiten ilmoituksen voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja

Verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän (YTJ) avulla.



Esimerkki aatteellisen 
rekisteröidyn yhdistyksen 

varainhankinnasta

”Case Lahden Ahkera”
- Toiminnanjohtaja Janne Harjula -



Lahden Ahkera ry

Lahden Ahkera ry

- Perustettu 1907
- Lajit: yleisurheilu ja paini
- Harrasteliikuntatoimintaa

- Jäseniä 1044 (2018)
- Kalevan Maljan 3. sija

- Seuraluokittelussa viidensiä
- Tuore painin alle 20 -vuotiaiden 
maailmanmestari Arvi Savolainen



Lahden Ahkera ry

Varainhankinta

- Jäsenmaksut; 1044 virallista jäsentä ja 
tämän lisäksi noin 300 
vapaaehtoistoimijaa

- Kunniakierros; saanut alkunsa 1983 
Helsingin yleisurheilun 

maailmanmestaruuskilpailuista 
- Arpajaiset

- Seuran vuosikalenterin myynti
- Talkootoiminta

- vuosisopimukset



Lahden Ahkera ry

Urheilu- ja kilpailutoiminta

- Yleisurheilun ja painin 
toimintamaksut; harrastajia noin 

750
- Tapahtumien osallistumismaksut; 

Ahkera järjestää vuodessa yli 40 
kilpailutapahtumaa 

- Tapahtumien yhteydessä 
kioskitoimintaa

- Sponsorisopimukset / -tuki; mm. 
Motonet GP (Yleisurheilun TV-

kilpailut)



Lahden Ahkera ry

Ahkerasali (Takojankatu 3)

- Ahkera tilassa vuokralaisena
- Juhla, kokous, saunailta vuokrausta

- Lasten liikunnalliset kesäleirit
- Lasten liikunnalliset syntymäpäivät
- Jumppatoimintaa eri yrityksille ja 

yhdistyksille; mm. Päijät-Hämeen 
hengitysyhdistys ry



Kiitos!

Kustaa Ylitalo

Seurakehittäjä

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Urheilukeskus, 2. rappu

15110 Lahti

tel. 040 8390446

kustaa.ylitalo@phlu.fi

www.phlu.fi

mailto:kustaa.ylitalo@phlu.fi

