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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. Esim. erotuomareiden palkkiot ja valmentajien
kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.
Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole ikärajaa eikä euromääräistä alarajaa.
Poikkeuksena ovat 1.1.2020 jälkeen annetut enintään 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot, joita ei
tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan.
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,
työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset
on ilmoitettava.
Tiedot tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti.
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.Tiedot ilmoitetaan
jatkossakin suoraan Verohallinnolle. Ks. stipendin ilmoittamisesta ja rajoista Verohallinnon
ohjeesta.

Tulorekisteri
Mitä seura ilmoittaa mm:
• Urheilijan saama palkkio
• Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin
perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot
• Urheilijalle maksettu palkka
• Urheilijarahastoon siirretty palkka
• Kilpailu- ja erotuomareiden korvaukset
• Kilpailupalkinnot
• Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja
saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Alle 100 euron palkintoja ei ilmoiteta
tulorekisteriin, jos palkinnonsaaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään.
Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara. Tavarana saadut kilpailupalkinnot
arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se
myytäisiin välittömästi.
• Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan
suomalaisella asiakastunnisteella. Se, miten henkilötiedot kilpailuissa palkinnon saajista
kerätään, jää kilpailun järjestäjän harkintaan.

Tulorekisteri
Mitä seura ilmoittaa mm:
• Kustannusten korvaukset
•

Verovapaat ja veronalaiset matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.
Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset sekä
veronalaiset kustannusten korvaukset. Kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka
rahapalkkaa ei maksettaisi.Verovapaiden tai veronalaisten kustannusten korvausten saajien ei
tarvitse olla maksavan yhteisön jäseniä.

• Seuran palkansaajat
• Verovapaat ja veronalaiset matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.
Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kilometrikorvaukset, päivärahat ja
ateriakorvaukset sekä veronalaiset kustannusten korvaukset. Kustannusten korvaukset
on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.
• Verovapaita henkilökuntaetuja ei ilmoiteta
• Luontaisedut esim. puhelinetu
• Muuna kuin rahana annetut edut
• Lahjakortit ovat aina veronalaisia ja ne on ilmoitettava
• Suomalaisen suorituksen maksajan pitää ilmoittaa ulkomailta Suomeen tulevalle henkilölle
maksetut suoritukset tulorekisteriin

Tulorekisteri
Milloin ilmoitetaan:
• Palkkatietoilmoitus tulee pääsääntöisesti antaa viiden kalenteripäivän kuluessa
maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan palkkapäivää eli päivää, jolloin suoritus on
tulonsaajan käytettävissä.
• Veronalaiset kustannusten korvaukset (ja muut tulot) ilmoitetaan sen
palkanmaksukauden ja maksupäivän ilmoituksella, jolloin kulut on tulonsaajalle korvattu
tai muu tulo maksettu.
• Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5.
päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen
yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan
työnantajan "Ei palkanmaksua" –tieto
• Luontoisetuja koskevat tiedot
• Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja
ateriakorvaukset)
• Kilpailupalkinnot

Tulorekisteri
Miten ilmoitetaan:
• Seura tarvitsee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa asiointiin Katso-tunnisteen.
• Seura voi valtuuttaa henkilöitä tai yrityksiä asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterissä.
Yhdistykset tekevät valtuutukset toistaiseksi Katso-palvelussa.Valtuutuksen tekee
yhdistyksen Katso-pääkäyttäjä tai Katso-rinnakkaispääkäyttäjä. Myöhemmin yhdistysten
valtuutukset siirtyvät palveluun Suomi.fi-valtuudet.
• Valtuuttamisen yhteydessä henkilölle tai yritykselle määritellään valtuuskoodit.Valtuuskoodi
määrittelee sen, mitä asioita valtuutettu henkilö voi yhdistyksen puolesta hoitaa
tulorekisterissä.
• Tulorekisterin valtuuskoodit ovat palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.
Palkkatietojen ilmoittaminen -valtuus sisältää myös palkkatietojen katselu -valtuuden.

Tulorekisteri
Linkkejä:
• Yritykset ja organisaatiot (yleistä) https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/
• Näin yhdistys ja säätiö ilmoittavat https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-jas%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t/
• Tulorekisteri yhdistyksille (”27.3.2019 vanha”):
https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU
• Mitä tulorekisteri tarkoittaa urheiluseuroille? https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoameist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
• Tulorekisterin videot https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/tulorekisterin-videot/
• Usein kysyttyä https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/usein-kysytty%C3%A4tulorekisterist%C3%A4/yhdistyksille/

”KORONAVIRUS”
Linkkejä:
• Rahankeräysuudistus 1.3.2020 https://intermin.fi/rahankeraysuudistus/ukk
• https://www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset
• Maksuihin ja palkkoihin liittyvä "korona ohjeistus" seuroille ohjeistukseen ESLUn verkkosivulla
• Päivittyvä koronatietopaketti työnantajille (Palta) https://www.palta.fi/palta/ohjeet-tyonantajillekoronavirustilanteissa/
• Palloliiton koronavirusinfo https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000150503koronavirusinfo?_ga=2.115403141.2007591050.1584460337-34786760.1584018045

Webinaari to 7.5.2020:
•

Urheiluseuran talouden hoito kriisitilanteessa https://www.olympiakomitea.fi/2020/04/22/webinaaritorstaina-7-5-urheiluseuran-talouden-hoito-kriisitilanteessa/?fbclid=IwAR10lve8L4xhBdYtwdfPORntvtmUUctX7fuzJeESs-q1yTiKglkJfpZTyE
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Tulevia tapahtumia mm (”koronavarauksella”):

• Ti 12.5.2020 Vp-klubi, itseluottamuksen kehittäminen ja mentaalivalmennus, Teams webinaari
• (Xx x.6.2020 ESLUn kevätkokous, paikka?)
• Ke 20.8.2020 Pj-Klubi, Hotel Rantapuisto
• Ti 25.8.2020 Tj-klubi, Taitotalo
• Ke 2.9.2020 Häirintävapaa urheilu – ennaltaehkäisy ja tapauksiin puuttuminen urheiluseuroissa, Sokos Hotel?
• Ke 16.9.2020 Seura-Akatemia, työsopimukset ja työaikalaki, Olympiastadion
• Pe 25.9.2020 ESLUn klubiristeily,Viking XPRS
• Ke 7.10.2020 Seura-Akatemia, taloushallinnon organisointi, (Sokos Hotel?)
• (Ke 28.10.2020 Seuratuki-info, ajankohta alustava)
• Pe-la 30.-31.10.2020 Seuraseminaari, ”koronan opit”,Viking XPRS / Tallinna
• (Ti 24.11.2020 Seura-Akatemia, ajankohta alustava, Sokos Hotel?)
• Ke 9.12.2020 Tj-klubi,Viking XPRS
Rastor-instituutin "sporttimerkonomikoulutus" - lisää osaamista ja ammattimaisuutta tekijöille ja seuroille
Tilaa seurallesi ESLUn tuottama tietosuoja koulutusvideo seuratoimijoille
Tilauskoulutukset, kehitysprosessit jne. toiveidenne sekä tarpeidenne mukaisesti räätälöitynä!
ESLU Facebookissa – Tykkää ESLUsta
Lukekaa lisää koulutuksista ja tapahtumista ESLUn verkkosivuilta!

TOIMINNAN ALUEET
1. Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen
2. Kunto- ja terveysliikunnan kehittäminen
3. Seura- ja järjestötoiminnan osaamisen
lisääminen alueen seuroissa
Kaikissa toiminnoissa on mukana
yhteisesti sovitut arvot.
ESLU on helposti lähestyttävä, ajassa
mukana oleva, laadukas asiantuntija ja
yhteistyökumppani.

MONIPUOLINEN SEURA- JA
LIIKUNTATOIMINNAN
EDISTÄJÄ JA YHTEISTYÖN
KOORDINOIJA
•

Metropolialueen hallinnon tärkein kumppani liikunnan
ja urheilun asiantuntijapalveluissa

•

Asiantuntija- ja vertaisverkostojen kehittäminen ja
tukeminen

•

Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen ja arkea
helpottavien ratkaisujen tuottaminen

•

Uusien trendien tunnistaminen ja toiminnan jatkuva
kehittäminen

•
•
•
•

TOIMINTAALUE

29 kuntaa
1,7 milj. Asukasta
3 500 urheiluseuraa
150 000 vapaaehtoista seuratoimijaa

ESLU TUKEE JA TARJOAA

• Neuvonta-, tuki- ja
asiantuntijapalveluja

• Tiedotusta, viestintää, kampanjoita ja
niiden jalkautusta

• Koulutuksia, tapahtumia, testejä ja
leirejä

• Seurakehitystä, auditointeja,
sparrausta, sertifiointeja ja lausuntoja

• Paikallistoimijoiden verkostointia ja
yhteistyön lisäämistä

AIKUIS- JA TERVEYSLIIKUNTA
Tarjoamalla seuratoimijoille
ymmärrystä, osaamista ja
työkaluja aikuisharrastajien
innostavaan liikuttamiseen

Tukemalla
liikuntaneuvonnan
käynnistämistä joka kuntaan
ja varmistamalla
palveluketjun sujuvuus

Auttamalla työnantajia
tukemaan henkilöstön
arjen aktivointia töissä,
työmatkoilla ja
vapaalla.

Pysymällä
ajan hermoilla
kehitys- ja hankeyhteistyön avulla

LASTEN- JA NUORTEN LIIKUNTA
Liikkuva lapsi
Aamu- ja
varhaiskasvatuksessa –
iltapäivätoiminnan sekä
hanke (Ilo kasvaa liikkuen
kerhotoiminnan
verkostojen koordinointi –ohjelma) + verkostot ja
koulutukset
+ koulutukset

Liikkuva koulu ja Liikkuva
opiskelu –työn
jalkauttaminen ja
koulutukset

Leiritoiminta:
yhteistyössä paikalliset
seurat ja kunta

Verkostojen
rakentaminen kunnan
koulujen,
varhaiskasvatusyksiköiden
ja seurojen välillä

Harrastustoiminnan
kehittäminen

SEURATOIMINTA
Sparraukset,
neuvonta,
mentorointi jne.

Kehityshankkeet
(palkkaus, strategia
jne.)

Hallinnon
koulutukset ja
seminaarit

Seurafoorumit

Valmentaja- ja
ohjaajakoulutukset

Verkostot
(klubitoiminta)

SEURATOIMINNAN KOULUTUSTARJONTAA MM.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvän seuran hallinto
Hyvän seuran verotus
Hyvän seuran viestintä
Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa
Urheilun johtaminen hyvässä seurassa
Hyvä seura työnantajana
Joukkueenjohtajakoulutus
Seuratoimijoiden rekrytointi
Seuran varainhankinta
Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset (VOK-1)

• Tilauskoulutukset, kehitysprosessit jne. toiveidenne sekä
tarpeidenne mukaisesti räätälöitynä!

ALUEENSA ASIANTUNTIJA
Vuonna 2019 kohtasimme 18 000 henkilöä 400 tapahtumassa.

Mukana oli 150 lasten ja nuorten liikunnan tapahtumaa, joihin osallistui 15 000
henkilöä.
Tavoitimme 3 900 henkilöä edistämään liikuntaa varhaiskasvatuksessa sekä kouluja opiskelupäivän aikana.

Aikuis- ja terveysliikunnan tapahtumissa oli mukana 1 250 osallistujaa.

1 600 henkilöä osallistui seuratoiminnan hallinnon koulutuksiin, jonka lisäksi
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa koulutetaan (VOK-1) 650 henkilöä.

Luvut ovat pyöristetty.

ESLU – LUOVA UUDISTAJA JA HELPOSTI
LÄHESTYTTÄVÄ KUMPPANI
Lisätiedot ja koulutukset
www.eslu.fi
www.liikunnanaluejarjestot.fi
Lasten Liike
Seura Sydän

LISÄTIETOA ESLU:STA
WWW.ESLU.FI
ME OLEMME SINUA JA
SEURAASI VARTEN!

TAVOITTEENAMME ON HYVIN TOIMIVA SEURA!

