
Suomen mallin tuomia näkökulmia yhdistyshallintoon

• Järjestöpäällikkö Rainer Anttila

• Lakimies Petri Heikkinen

• Suomen Olympiakomitea 14.12.2021 ja 15.12.2021
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Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja 
maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten 
toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien 
tahojen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta 
Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi 
toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet 
harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Yhdistys on tässä harrastusta tuottava taho



MIKÄ ON YHDISTYS?

Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai 
molempien jotakin tarkoitusta varten perustama oikeushenkilö.

• Yhdistyksen omat säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa, yhdistyslaki luo
raamit – yhdistys on toiminnassaan itsenäinen ja sen ytimessä on 
sääntömääräinen aatteellinen (ei taloudellinen) toiminta

Professori Pasi Koski: Urheiluseura olemme me – yhdessä päättäminen, yhdessä
tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos)

Yhdistys toimii yhteiskunnassa – harrastamisen edistäminen on yhteinen asia
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VEROTUS: Yleishyödyllisyys

Tuloverolain 22 §

1. Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja  välittömästi yleiseksi hyväksi. 

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. 

Yhteisö, säännöt, toiminta – jatkuva arviointi
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Tuloverolain 22 §

Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, 
maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso-
ja urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön 
perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa edistävää yhdistystä, 
puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis- ja rinnakkais- tai 
apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on 
valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka 
tieteen tai taiteen tukeminen.

Voi olla yleishyödyllistä- ja elinkeinotoimintaa

Tyypillistä vapaaehtoistyö ja avustukset
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Yhdistyksen elinkeinotulo

Elinkeinotoiminnalle on tyypillistä:

Voiton tavoittelu, ansiotarkoitus 

Itsenäisyys  ja yrittäjäriski

Sitoutuneen pääoman suuri määrä ja vieraan pääoman käyttö

Jatkuvuus ja säännöllinen toistuvuus

Suuntautuminen ulospäin rajoittamattomaan tai ainakin laajahkoon rajattuun asiakaskuntaan

Toiminnan laajuus ja suuri liikevaihto

Toimiminen kilpailuolosuhteissa

Toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin

Käyvän markkinahinnan käyttäminen

Toimintaan palkattu henkilökuntaa
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Tuloverolain 23§ "yleishyödyllinen varainhankinta”

Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä: 

1)  yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, 
tanssi- ja muista huvitilaisuuksista,    tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta 
eikä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta 
toiminnasta saatua tuloa

2)  jäsenlehdestä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa

3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa 
suoritetusta varojen keräyksestä saatua tuloa

4) sairaaloissa...

5) bingopelien pitämisestä saatua tuloa

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille - vero.fi
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Olennaisesti julkisin varoin tuettu tai lain nojalla 
yhteisön tehtäväksi säädetty toiminta

Esimerkki 23: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssin harrastamista. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tanssikursseja, tanssinopetusta sekä 
tanssiin liittyviä muita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen tosiasiallinen 
toiminta muodostuu pääasiallisesti luvanvaraisesta, taiteen perusopetuksesta annetun 
lain (633/1998) mukaisesta tanssiopetuksesta. Yhdistys saa tätä toimintaa varten 
valtionapua sekä muita avustuksia. Avustusten osuus yhdistyksen kokonaistuotoista 
on noin 80 prosenttia. Lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsen- ja kurssimaksuin. 
Yhdistyksen luvanvaraisen tanssiopetuksen maksut ovat nimellisiä eivätkä vastaa 
vastaavantyyppisestä opetuksesta vapailla markkinoilla perittäviä maksuja. Myös 
yhdistyksen muu kuin luvanvarainen toiminta vastaa toimintaperiaatteiltaan ja 
hinnoittelultaan luvanvaraista toimintaa. Vaikka yhdistyksellä on toimintaa varten 
palkattua henkilökuntaa ja toimitilat, pidetään yhdistystä yleishyödyllisenä yhteisönä 
eikä yhdistyksen toiminta ole miltään osin elinkeinotoimintaa.
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Olennaisesti julkisin varoin tuettu tai lain nojalla 
yhteisön tehtäväksi säädetty toiminta

Esimerkki 25: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikunta- ja 
urheiluharrastusta. Yhdistys harjoittaa tavanomaista vapaaehtoiseen 
kansalaistoimintaan perustuvaa urheiluseuratoimintaa ja siihen liittyvää 
varainhankintaa toiminta-alueellaan. Kunta antaa yhdistykselle vuosittain 
yleisavustuksen liittyen liikuntalain (1054/1998) 2 §:ssä tarkoitettuun 
kunnallisen liikuntatoimen järjestämisvastuuseen sekä yhteistyöhön. Tältä osin 
kyse ei ole kunnan yhdistykseltä ostamasta palvelusta, vaan kunnan 
yhdistykselle myöntämästä verovapaasta avustuksesta. Yhdistyksen tämän 
avustuksen turvin harjoittamaa toimintaa ei pidetä yhdistyksen veronalaisena 
elinkeinotoimintana.
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MIKÄ ON TYÖNTEKIJÄ?

Työntekijä on työsuhteessa työnantajaan. Työsuhteella on viisi ominaispiirrettä:

1.  Työsuhde perustuu työsopimukseen, joka on työnantajan ja työntekijän välinen 
sopimus. 

2.  Työsuhteen edellytys on työn tekeminen. Työtä on kaikki inhimillinen käyttäytyminen, 
jolla on taloudellista arvoa.

3.  Työtä tehdään toiselle. Työsuoritusten tulosten tulee välittömästi kuulua työnantajalle.

4.  Työstään työntekijä saa vastiketta. 

5.  Työsuhteen edellytys on työnteko työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa. 
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Työnantajan velvoitteet
• Työsopimuslaki ja työehtosopimukset
Työnantajamaksut palkoista 2021
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 %
Työeläkevakuutusmaksu TyEL, keskimäärin 24,4 %
• työntekijän osuus maksusta 7,15 % (8,65 % 53–62-vuotiaat)
Työttömyysvakuutusmaksut:
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 % palkkasummasta, joka on enintään 2 169 000 € ja 1,90 % ylittävästä
• Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,40 % 
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu vaihtelee tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön mukaan noin 0,1–7 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu
• Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin noin 0,07 %

- Palkkakulut (lomaraha?) + sivukulut noin 22% + työterveys + muut työntekemisen kulut (+ varautuminen 
sairasajanpalkkaan + sijainen)

www.työsuojelu.fi

http://www.työsuojelu.fi/


Matkakustannusten korvaukset

• Työsuhteiselle työntekijälle ei voi verotta korvata matkaa kotoa varsinaiselle 
työntekemispaikalle

– https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48013/ty%C3%B6matkakustannusten-
korvaukset-verotuksessa3/

• Vapaaehtoisien ja yrittäjien matkakorvaukset menevät omalla tavallaan

– Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan 
ennakkoperintäkysymykset - vero.fi

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48013/ty%C3%B6matkakustannusten-korvaukset-verotuksessa3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishy%C3%B6dyllisten-yhteis%C3%B6jen-ja-julkisyhteis%C3%B6jen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperint%C3%A4kysymykset3/


MIKÄ ON YRITTÄJÄ?

Muodollisia yrittäjän eli toimeksiantosuhteen tunnusmerkkejä verotuksessa ovat muun muassa:

toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen

pakollisten sosiaalivakuutusten ottaminen

ennakkoperintärekisteriin kuuluminen

Tosiasiallisia olosuhteita osoittavia tunnusmerkkejä ovat muun muassa:

työn suorittamisen henkilökohtaisuus tai itsenäisyys, ei työnjohtoa ja valvontaa

työskentely omaan lukuun ja omat työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit

vastikkeen määräytyminen

työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (yritykselle, ei henkilölle)

irtisanomisen ehdot

toimeksiantojen määrä

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/palkansaaja-vai-yrittaja/yrittajyyden-ja-tyosuhteen-tunnusmerkkeja/
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Kevytyrittäjä

• Kevytyrittäjä on ammatinharjoittaja, jolla ei ole omaa yritystä. Kevytyrittäjä etsii itse toimeksiantajansa, 
tekee sovitut työt ja maksaa laskut, mutta laskutus ja kirjanpito on annettu hoidettavaksi siihen 
erikoistuneelle laskutuspalvelulle, joita on nykyisin useita.

• Yrittäjän oma Y-tunnus tai palvelun Y-tunnus ja palvelun ennakkoperintärekisterimerkintä



TULOVEROTUS

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. 
Elinkeinotulon lisäksi yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen muuhun kuin 
yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön 
osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle.  (TVL 23§)

Elinkeinonharjoittaja on verovelvollinen elinkeinotulosta 

Kirjanpidossa yleishyödyllinen ja elinkeinotoiminta erotettava toisistaan –
kirjanpidon järjestäminen!!!
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ARVONLISÄVEROTUS

Arvonlisäverovelvollisia ovat ne, jotka harjoittavat tavaran tai palvelun myyntiä 
liiketoiminnan muodossa. 

Oma-aloitteista verotusta – ilmoittautuminen, hakeutuminen 15000€-30000€

Verovelvollisella on vähennysoikeus tuotantopanosten arvonlisäveroihin

Ohjauksen arvonlisäverokanta on ylempi verokanta
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VAKUUTUKSET

Osallistujien tapaturmavakuutus

Oma tapaturmavakuutus tai järjestäjän hankkima ryhmätapaturmavakuutus (kunnilla on 
omat järjestelyt)

Tärkeintä, että asiasta kerrotaan etukäteen

Tapahtuman järjestäjän vastuuvakuutus (kolmannen osapuolen vahingot)

Urheilujärjestöillä on Tuplaturva, muut?

Yrittäjän vastuuvakuutuksen ja kunnan järjestelyiden tarkastaminen
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TIETOSUOJA

www.tietosuoja.fi

• https://tietosuoja.fi/documents/6927448/10594424/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4si
ttely+yhdistystoiminnassa/3f0e1e72-ec39-a103-4de9-
df5a730ed226/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa.pdf
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Harrastusryhmän tietosuoja

• Kerätään ne henkilötiedot, jotka välttämättä tarvitaan ryhmän toiminnan organisoimiseksi. 
Käytetään tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja lopuksi tiedot 
hävitetään

– Tilastotietona kerrotaan vain kokonaismääriä, ei yksittäisen lapsen harrastushistoriaa

– Yhteystiedot eivät ole julkisia

• Ryhmän järjestäjällä on osoitusvelvollisuus huolellisuudesta eli tehdään aina kirjallinen 
dokumentti omista käytänteistä

• Ilmoittautumisjärjestelmiä voi käyttää, mutta järjestäjän on varmistettava tietosuoja 
(liikunnassa Suomisport seurapalvelu)
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Sopimus Kunta/Yhdistys

Sopijaosapuolet ja yhdyshenkilöt 

Sopimuksen kohde:

• järjestettävän yleisluontoinen  toiminnan kuvaus (tarkemmin liitteessä) 

• tarkka kohderyhmä , jos ei koske kaikkia 1-9. luokkalaisia

Sopimuskausi

• määräaikainen sopimus



Sopimus Kunta/Yhdistys

Vastuut 

Kunta

• maksuvelvollisuus tuotetusta toiminnasta

• olosuhteista (jos toiminta kunnan tai kolmannen osapuolen tiloissa)

• vakuutus  lapsille

• hoitaa harrastajat paikalle



Sopimus Kunta/Yhdistys

Yhdistys

• tuottaa sovitun harrastustoiminnan

• koulutettu ohjaaja→ täysikäisyys

• yhdistys tarkistaa rikostaustan 

• yhdistys vastaa ohjaajaan liittyvistä velvoitteista  (mm olemassa olevaan  työsopimukseen liittyvät 

velvoitteet tai vapaaehtoiselle luvatut asiat)

• olosuhteista jos toiminta yhdistyksen tiloissa tai sen yleensä käyttämissä kolmannen tahon tiloissa

• vakuutus (siltä osin kun se on yhdistyksen vastuulla)



Sopimus Kunta/Yhdistys

Yhteistyössä 

• viestintä ja markkinointi

• aikataulut ja harrastustoiminnan kerrat etukäteen (liite)

• erimielisyyksien ratkaiseminen, kommunikointi  

• mahdolliset muutokset alkuperäiseen sopimukseen

• jatkuva keskusteluyhteys kontaktihenkilöiden välillä + palaute 



Sopimus Kunta/Yhdistys

Harrastustoiminnan paikka

• yhdistyksen, kunnan vai kolmannen tahon tilat

Harrastustoiminnan hinta ja laskutusväli

• veloitusperuste ja euromäärä (ALV vai ei)

• mitä kaikkea hinta pitää sisällään (suunnittelu, tilavuokra mukana esim) 

• laskutusväli



Sopimus Kunta/Yhdistys

Force majeure ja vastaavat

• ylivoimaisten esteiden ja koronan tapaisten tautien vaikutus keskinäisiin vastuisiin (esim jos 

toiminta viranomaispäätöksillä keskeytetään miten käy vastuille

• koronapassin vaatimisen mahdollisuus, ainakin tulevaisuutta silmällä pitäen

• toiminnan siirtäminen pakottavista syistä muihin tiloihin

• esim ohjaajalle aiheutuneet vaaratilanteet

• osallistujien vähyyden vaikutus sopimuksen jatkumiseen (esim minimimäärä mitä pitää olla paikalla 

tiettynä ajanjaksona, jotta sopimus ei lakkaa olemasta voimassa)



Sopimus Kunta/Yhdistys

Riitatilanteet

• neuvottelu, jos ei johda tuloksiin niin paikallinen käräjäoikeus 

Purkamisperusteet

• olennainen  rikkomus (esim maksuvelvollisuuden laiminlyönti useamman kerran tai  tuottamatta 

jätetty harrastustoiminta esim 2-3 kertaa)

• esim pandemiarajoitusten aiheuttamat esteet toiminnan harjoittamiselle

Päiväys ja allekirjoitukset



YHTEISTYÖ SUOMEN HARRASTAMISEN MALLISSA 
– verotus, elinkeinotoiminta ja ohjaajien palkkaus



KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Näkökulmat molemminpuolisesti paikallisessa yhteistyössä

Keskeisimmät asiat yhdistys - kuntayhteistyöhön liittyen

▪ Avustukset ja verokohtelu

▪ Huomioitavat sopimusasiat

▪ Vastuunäkökulmat

Ohjaajan palkkauksen perusasiat

Yhdistyksen omat näkökulmat Harrastamisen Suomen malliin



PAIKALLINEN LIIKUNNAN 
ALUEJÄRJESTÖ KOULUTTAA

Koulutusta tarjoavat kaikki liikunnan aluejärjestöt, ota yhteys 
lähimpään!

Koulutuksen kesto noin 2 tuntia (etä/lähi)

Suositellaan paikallisuuteen ja kuntayhteistyöhön koulutuksessa
Harrastustoimijat ja kunnan koordinaattori samassa koulutuksessa


