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PÄÄTÄ OIKEIN

Päätä oikein -aineiston lukijalle
Seurajohtajan käsikirja on kaikille seuroille ja järjestöissä työskenteleville tarkoitettu 
lainsäädännön tietopankki. Teksti on luonteeltaan yleistä. Yksityiskohdat kannattaa  
aina selvittää vastuullisten viranomaisten kanssa. 

Vuosien varrella aineistoa on kertynyt melkoisesti. Tärkeä osa aineiston kehittämisessä 
on ollut ja on edelleen jatkossa teillä lukijoilla. Rakennetaan aineistoa yhdessä. Ilmoit-
takaa kaikista puutteista ja virheistä sekä toiveista allekirjoittajalle. Aineiston päivittä-
misestä vastaamme me kirjoittajat ja te lukijat yhteisvastuullisesti!

Aineiston ajantasaistaminen ja oleellinen päivittäminen voimassaolevan lainsäädännön 
mukaiseksi on toteutettu kesällä 2010 ja pienempi päivitys joulukuussa 2011, touko-
kuussa 2013 ja tammikuussa 2014.

Helsingissä 2.helmikuuta 2014 
Rainer Anttila ja Petri Heikkinen Valo ry
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SEuraN haLLINTO

Suomen perustuslain 13.2 §:n mukaan 
jokaiselle on turvattu yhdistymisvapaus. 
Yhdistymisvapauteen kuuluu vapaus 
perustaa yhdistyksiä ja vapaus liit-
tyä eri yhdistyksiin. Se sisältää myös 
vapauden erota yhdistyksestä ja olla 
kuulumatta yhdistykseen. Yhdistyk-
sen kannalta yhdistymisvapaus sisäl-
tää suojan yhdistyksen perusteetonta 
lakkauttamista vastaan ja yhdistyksen 
sisäisen toimintavapauden. Vastoin 
yhdistyksen tahtoa ketään ei tarvitse 
ottaa yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistystoiminnasta säädetään yhdis-
tyslaissa. Siinä esitetään yleiset lainsää-
dännölliset velvoitteet, joita varsinais-
ten yhdistysten tulisi noudattaa. Laki 
määrää yhdistyksen perustamisesta ja 
purkamisesta sekä yhdistyksen hallin-
non yleisistä periaatteista.

Omassa toiminnassaan rekisteröidyt 
yhdistykset ovat itsenäisiä. Yhdistykset 
saavat päättää omasta toiminnastaan 
ja sen järjestämisestä. Niin kauan kuin 
ne toimivat omien sääntöjensä mukaan 
eivätkä riko Suomen lakeja tai hyviä 
tapoja vastaan, julkinen valta ei voi 
puuttua niiden toimintaan. Ainoastaan 
rekisteröitymisvaiheessa rekisterivi-
ranomainen voi, hyväksyessään tai 
hylätessään yhdistyksen säännöt, välilli-
sesti puuttua sen toimintaan estämällä 
rekisteröitymisen. Silloinkin perusteena 
voi olla vain yhdistyslaki tai jokin muu 
laki, ei poliittinen tai muu harkinta.

Seuran 
perustaminen
Yhdistys syntyy jäsenten sopimukses-
ta. Teknisesti perustaminen koostuu 
kahdesta kokonaisuudesta: sääntöjen 
laatimisesta ja rekisteröinnistä. Säännöt 
luovat pohjan yhdistyksen toiminnalle 
ja rekisteröinti vahvistaa yhdistyksen 
oikeudellisen aseman.

Yhdistyksen perustamisvaiheessa so-
vitaan yhdistyksen tarkoituksesta, sen 
toiminta-alasta ja toimintatavasta sekä 
hyväksytään yhdistyksen säännöt. Jos 
yhdistys haluaa virallistaa toimintansa, 
sen pitää laatia kirjalliset ja muodollises-
ti oikeat perustamisasiakirjat ja säännöt 
sekä toimittaa ne rekisteriviranomaisille.

Rekisteröityessään yhdistys saavut-
taa oikeuskelpoisuuden eli siitä tulee 
itsenäinen oikeushenkilö. Rekisteröidyn 
yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henki-
lökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.
Rekisteröimätön yhdistys ei ole lain 
mukaan itsenäinen oikeushenkilö eikä 
se voi periaatteessa saavuttaa nimiinsä 
oikeuksia eikä velvoitteita. Rekisteröi-
mätön yhdistys ei esimerkiksi voi saada 
verotonta korvausta talkootyöstä, jolloin 
yhdistyksen kaikki vastuut jäävät yksit-
täisten jäsenien harteille.

Perustamisen 
edellytykset
Yhdistyksellä tarkoitetaan vähintään 
kolmen perustajajäsenen järjestäyty-
nyttä yhteenliittymää, jonka tehtävänä 
on yhteisen tarkoituksen toteuttaminen. 
Perustajajäsenenä olevan yksityishenkilön 
täytyy olla täyttänyt 15 vuotta. Muutoin 
yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen 
henkilö, yhteisö ja säätiö. Järjestäytymi-
sellä tarkoitetaan yhdistyksen organisoin-
tia ja sen toiminnan tarkoituksen mää-
rittelyä. Tarkoitus viittaa tavoitteeseen, 
jonka hyväksi yhdistys toimii ja jonka 
hyväksi yhdistyksen varat käytetään. 

Yhdistyslain mukaan yhdistys voidaan 
perustaa aatteellisen tarkoituksen 
toteuttamiseksi. Sanalla "aatteellinen" 
ymmärretään toimintaa, joka ei ole 
taloudellisen edun tavoittelua siihen 
osallistuville.

Urheiluseurat voivat harjoittaa talou-
dellista toimintaa. Taloudellisen toi-

minnan luonne kannattaa kuitenkin 
kirjata sääntöihin, vaikkei se kaikilta 
osin olekaan välttämätöntä. Esimerkiksi 
urheiluseura voi kilpailujen yhteydessä 
myydä virvokkeita, vaikkei siitä olisi 
seuran säännöissä erillistä mainintaa.

Kielletyt ja luvanvaraiset 
seurat
Suomessa ei saa perustaa sotilaallisia 
yhdistyksiä. Yhdistys voidaan katsoa 
sotilaalliseksi, jos yhdistys tai sen 
jäsenistö on aseellisesti varustautunut 
tai jos yhdistys on sotilaalliseen tapaan 
järjestäytynyt. Yhdistyksiä, joissa har-
rastetaan ammuntaa, on mahdollista 
perustaa yhdistyksen kotipaikan alue-
hallintoviraston luvalla. Tällaisia ovat 
mm. ammunta- ja ampumahiihtoseurat.

Ilmoitukset 
Rekisteröintiä hoitaa Patentti- ja rekis-
terihallituksen yhdistys- ja säätiöasiat 
-tulosalue. Rekisteröidyn yhdistyk-
sen velvollisuutena on tehdä kolmen 
tyyppisiä ilmoituksia. Halutessaan 
rekisteröityä yhdistyksen tulee perus-
tamisensa jälkeen tehdä perusilmoitus 
yhdistysrekisteriin. Hallituksen jäsenten 
vaihtuessa ja sääntöjä uudistettaessa 
yhdistyksen tulee tehdä muutosilmoitus. 
Yhdistyksen lopettaessa toimintansa 
yhdistyslaki määrää tekemään purkau-
tumisilmoituksen yhdistysrekisteriin.

Asioiminen onnistuu sähköisesti Patent-
ti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla. 
Sähköinen ilmoittaminen edellyttää yh-
distyksen puheenjohtajan allekirjoitusta. 
Allekirjoitus tapahtuu tunnistamalla 
puheenjohtaja hänen omilla henkilökoh-
taisilla pankkitunnuksillaan. 

Yhdistysrekisterin www sivut ovat myös 
ruotsin ja englanninkielellä.
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.
html 

Perusilmoitus 
Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi 
tehdään perusilmoituksella. Perusil-
moituksessa, johon on liitettävä yh-
distyksen peruskirja ja säännöt, on 
ilmoitettava yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajan ja yhdistyksen nimen-
kirjoittajan täydellinen nimi, osoi-
te, kotikunta ja henkilötunnus sekä 
mahdollinen nimenkirjoitusoikeutta 
koskeva rajoitus. Rajaus koskee vajaa-
valtaisia (esimerkiksi alle 18-vuotiaat) 
tai konkurssissa olevia. Lisäksi voidaan 
esimerkiksi määrätä, että kaksi tai 
useampi henkilö yhdessä toimiessaan 
voivat kirjoittaa yhdistyksen nimen.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan 
on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutet-
tava, että ilmoituksessa mainitut tiedot 
ovat oikeat ja että nimenkirjoittajat ovat 
täysivaltaisia.

Muutosilmoitus 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta 
sekä hallituksen puheenjohtajan tai 
nimenkirjoittajan vaihtumisesta on teh-
tävä rekisteriin ilmoitus. Ilmoitettaessa 
sääntöjen muuttamisesta on ilmoi-
tukseen liitettävä muutetut säännöt. 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan 
on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutet-
tava, että tiedot ovat oikein ja nimenkir-
joittajat ovat täysivaltaisia. 

Purkautumisilmoitus 
Yhdistyksen purkautuessa on halli-
tuksen puheenjohtajan tai yhdistyksen 
purkautumisesta päättäneen kokouksen 
valitsen selvitysmiehen tehtävä rekiste-
riin ilmoitus selvitysmiehestä ja selvi-
tystoimien päättämisestä.

Mallisäännöt 
VALO ry ylläpitää seuroja varten 
mallisääntöjä, jotka Yhdistysrekisteri 
on hyväksynyt. Vanhat SLU:n "seuran 
toimintasäännöt" ovat edelleen muut-
tumattomina voimassa ja yhdistyslain 
mukaisesti ennakkotarkastetut. 
Ennakkotarkastettujen sääntöjen käyttö 
nopeuttaa yhdistyksen rekisteröintiä ja 
se on myös halvempaa. Ennakkotarkas-
tus on voimassa kaksi vuotta ennakko-
tarkastuspäätöksestä.

Ennakkotarkastus on tarpeellinen 
yhdistyksille yleensä vain, jos perus-
tettavalla yhdistyksellä on erityinen 
syy tarkistuttaa ennakkoon esim. onko 
yhdistys rekisteröitävissä aatteellise-
na yhdistyksenä tai jokin harvinainen 
sääntöehdotus.

Yhdistysrekisterin yhteystiedot 

Patentti- ja rekisterihallitus 
Yhdistysrekisteri 
Arkadiankatu 6 A (PL 1150) 
00100 Helsinki 
puhelin (09) 693 9500 
www.prh.fi

Seuran mallisäännöt 

www.sport.fi/urheiluseura/mallisaan-
not HUOM! Mallisääntöihin ei ole tehty 
muutoksia, joten ne ovat voimassa 
ennakkotarkastettuina.

Att grunda en idrottsförening 
Stadgar 

Hinnoittelu (koko hinnasto http://www.
prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/hinnasto.html) 

Yhdistysrekisterin kanssa asioiminen 
on maksullista. Yhdistysrekisterissä voi 
asioida myös sähköisesti.

Yhdistysrekisteristä voi maksua 
vastaan tilata yhdistysrekisteriotteen, 
oikeaksi todistetun kopion asiakirjoista 
ja diaaritodistuksen vireillä olevista 
asiakirjoista. Tilatut asiakirjat ovat voi-
massa kolme kuukautta antopäivästään.

Yhdistysnetti on PRH:n kotisivuil-
la oleva palvelu, jota kuka hyvänsä 
voi käyttää veloituksetta. Se sisältää 
kaikista yhdistysrekisterissä olevista 
yhdistyksistä seuraavat perustiedot: 
rekisterinumero, yhdistyksen nimi, yh-
distyksen kotipaikka, ensirekisteröinnin 
päivä ja viimeisen rekisteröinnin päivä 
(28.12.1998 alkaen).

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/
yhdistys_tietopalvelut/sahkoiset_tieto-
palvelut/yhdistysnetti.html

Yhdistyksen kokous
Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyt-
tää yhdistyksen kokous, jossa päätös-
valtaa käyttävät yhdistyksen jäsenet. 

Seuran hallitus ja 
vastuut
Yhdistyksen hallituksessa on oltava vä-
hintään kolme jäsentä. Puheenjohtajan 
on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. 
Muiden jäsenten on oltava vähintään 
15-vuotiaita. Konkurssissa oleva ei 
voi olla hallituksen jäsen. Lisäksi on 
otettava huomioon, että urheiluseuran 
puheenjohtajalla on oltava kotipaikka 
Suomessa. 

Hallituksen jäsenet ovat Suomessa 
pääsääntöisesti luottamushenkilöitä. 
Yhdistyksellä voi olla myös työsuhteisia 
toimihenkilöitä. Yhdistyksen toimi-
henkilöiden asemasta ja toimivallasta 
voidaan ottaa määräyksiä yhdistyksen 
sääntöihin. Palkatulle henkilöstölle ei 
kuitenkaan voi siirtää hallitukselle kuu-
luvia tehtäviä.

hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on hoitaa huo-
lellisesti yhdistyksen asioita ja toimia 
yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. 
Hallituksen tehtäviä rajoittaa yhdis-
tyslaki ja yhdistyksen säännöt sekä 
yhdistyksen kokouksen ohjeet. Yleisellä 
tasolla hallituksella on kaksi tarkoitusta, 
hallinto- ja valvontafunktio. Yhdistyk-
sestä ja sen toimintatavoista riippuen 
on aiheellista selvittää riittääkö, että 
hallitus valvoo ja kantaa valvontaan 
kuuluvan vastuun, vai onko hallituksen 
itse suoritettava ko. tehtävät.

Hallituksen jäsenet voivat jakaa teh-
täviä, mutta päätökset hallitus tekee 
yhdessä. Vastuu päätöksistä on myös 
pääsääntöisesti yhteistä. On huomioi-
tava, että hallitus vastaa viime kädessä 
alaisuudessaan toimivien jaostojen ja 
joukkueiden asioiden hoidosta.

Seuraavassa on esimerkkilista hallituk-
sen tehtävistä, joista osa on mainittu 
yhdistyslaissa ja osa on muodostunut 
yleiseksi käytännöksi:
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•	 (YhdL) Hallitus kutsuu koolle yhdis-
tyksen kokouksen ja valmistelee koko-
uksen asiat.

•	 Hallitus panee yhdistyksen kokouksen 
päätökset täytäntöön.

•	 Hallitus huolehtii juoksevista asioista 
ja suhteista ulkopuolisiin. 

•	 Hallitus huolehtii yhdistyksen talou-
desta ja omaisuudesta. Merkittävistä 
talousasioista päättää yleensä kuiten-
kin yhdistyksen kokous.

•	 Hallitus palkkaa ja valvoo työntekijöitä.
•	 (YhdL) Hallitus pitää jäsenrekisteriä. 

(YhdL) Hallitus toimii yhdistyksen 
lakimääräisenä edustajana.

•	 (Yhdl) Hallitus avustaa toiminnan- ja 
tilintarkastajaa.

•	 (YhdL) Hallitus toimii selvitysmiehe-
nä yhdistyksen purkautuessa.

•	 (YhdL) Hallitus huolehtii, että yhdis-
tyksen kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty.

Yhdistyksen toiminnassa on hyvä 
huomioida esteellisyyskysymykset. 
Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen 
tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa 
osallistua hänen ja yhdistyksen välistä 
sopimusta koskevan eikä muunkaan 
sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkai-
semiseen, jossa hänen yksityinen etun-
sa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen 
edun kanssa.

Korkein oikeus teki 14.7.1999 
(KKO:1999:85) päätöksen, jonka mu-
kaan seura oli lopullisessa vastuus-
sa lajijaoston aiheuttamasta velasta. 
Vastuussa eivät olleet henkilöt, jotka 
lajijaostonsa puolesta olivat sitoutuneet 
vastaamaan velasta. Seuran johtokunta 
oli poistanut kirjanpidostaan jaoston 
aiheuttaman velan, joka aiemmin oli 
näkynyt seuran tileissä. Seuran johto-
kunta ei ollut koskaan päättänyt lainan 
ottamisesta, mutta käytännössä kuiten-
kin kirjannut lainan seuran kirjanpitoon. 
Tämä oli ollut käytäntö jo pitempään. 
Kun seura poisti lainan omasta kir-
janpidostaan, pankki katsoi, että neljä 
lainan takaajana ollutta henkilöä olivat 
vastuussa lainan takaisinmaksusta.
Vallitseva käytäntö oli kuten monessa 
muussa urheiluseurassakin, että seuran 
hallitus hyväksyi lajijaoston toimesta 
aiheutuneet velat. Kyseessä olevan 
lainan takaajina toimivilla henkilöillä oli 

aikaisemman kokemuksen perusteella 
perusteltu syy olettaa, että syntynyt vel-
ka oli jaoston ja viime kädessä seuran 
velka.

Korkein oikeus katsoi, että kyse oli 
näissä oloissa yhdistyksen vastuusta 
ja että seura oli menettelyllään sitoutu-
nut vastaamaan viime kädessä jaoston 
toiminnan aiheuttamista kuluista.

Päätös perustui kokonaisarviointiin. 
Päätöksen perusteella ei voida vetää 
johtopäätöstä, että seura olisi kaikissa 
oloissa vastuussa jaostojensa velois-
ta. Jos seuran johtokunta (hallitus) 
on päättänyt ja selkeästi ilmoittanut 
jaostoille, että velkoja voi ottaa vain 
johtokunnan (hallituksen) päätöksellä, 
jaoston edustajat, jotka toimivat sään-
töjen ja päätösten vastaisesti ovat itse 
henkilökohtaisesti vastuussa päättämis-
tään toimenpiteistä.

Yleisseurojen ja seurojen, joissa on 
monta toiminnallisesti hyvinkin itse-
näistä joukkuetta, kannattaa tarkis-
taa sääntöjään seuran mallisääntöjen 
mukaisiksi: ”Jaostot voivat päättää 
sisäisestä toiminnastaan kuitenkin 
siten, että seuran johtokunta vahvistaa 
jaoston tekemät oikeustoimet”. Samalla 
on syytä tehostaa myös ohjausta ja val-
vontaa siten, että sääntöjä myös nouda-
tetaan. Käytännön keino on esimerkiksi 
talousohjesääntö, josta löytyy esimerkki 
luvussa seuran talous.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat 

Hallitus on yhdistyksen lainmukainen 
edustaja. Hallituksen kollektiivinen 
edustus on kuitenkin yhdistyksen juok-
sevien asioiden hoitamisen kannalta 
hankala. Tämän vuoksi yhdistyksellä on 
nimenkirjoittaja tai kirjoittajia, joilla on 
oikeus tehdä sopimuksia tai muita oike-
ustoimia yhdistyksen puolesta. Nimen-
kirjoittaja on se henkilö, joka merkitään 
yhdistysrekisteriin yhdistyksen nimen-
kirjoittajaksi. 

Yleensä hallituksen puheenjohtajalla 
on nimenkirjoitusoikeus yhdistyslain 
mukaisesti. Lisäksi yhdistyksen sään-
töjen perusteella voidaan nimenkirjoi-
tusoikeus antaa myös muille. Muilla 
kuin säännöissä mainituilla perusteilla 
nimenkirjoitusoikeutta ei voida antaa.

hallituksen jäsenen 
vastuut 
Hallituksen jäsenen vastuun ensimmäi-
nen taso on parlamentaarinen vastuu. 
Luottamushenkilöiden tulee nauttia 
jäsenten luottamusta. Luottamus mita-
taan säännöllisesti yhdistyksen koko-
uksessa.

Vastuun toinen taso on siviilioikeudelli-
nen vastuu eli vahingonkorvausvelvol-
lisuus. Hallituksen jäsen voi joutua vas-
tuuseen yhdistykselle aiheuttamastaan 
vahingosta. Hän voi joutua vastuuseen 
myös yhdistyksen jäsenelle tai muulle 
aiheutetusta vahingosta, jos hallituksen 
jäsen on toiminut yhdistyslain tai yhdis-
tyksen sääntöjen vastaisesti. Vastuun 
syntyminen edellyttää, että vahinko 
aiheutuu korvausvelvollisen tahallisesta, 
tuottamuksellisesta tai huolimattomas-
ta menettelystä tai laiminlyönnistä. On 
syytä huomata, että tietämättömyys voi 
olla tuottamuksellisuutta, jos asiasta 
olisi pitänyt tietää! Vastuuvelvollisia 
ovat kaikki päätöksentekoon osallistu-
neet, elleivät ole päätöstä todistettavasti 
vastustaneet, eivätkä myöhemmin ole 
olleet toteuttamassa päätöstä. 

Hallituksen jäsen ei esimerkiksi vastaa 
henkilökohtaisesti yhdistyksen velasta, 
jollei hän ole siihen sitoutunut esi-
merkiksi takaajana. Veroista jäsen voi 
joutua henkilökohtaiseen vastuuseen 
vain poikkeustapauksissa. Tällöin-
kään hallituksen jäsen ei voi joutua 
henkilökohtaiseen vastuuseen elin-
keino- tai kiinteistötulojen veroista tai 
arvonlisäveroista. Jos verojen maksuis-
sa viivytellään, hallituksen jäsen voi 
joutua korvaamaan yhdistykselle sen 
vahingon, mikä aiheutuu esimerkiksi 
viivästysseuraamuksista ja veronkoro-
tuksista. Yhdistyksen ollessa työnanta-
jana hallitus vastaa ennakonpidätyksen 
toimittamisesta ja sosiaaliturvamaksu-
jen maksamisesta. Maksuvelvollisena 
on kuitenkin yhdistys. 

Korkein oikeus antoi 22.12.2005 
(KKO:2005:141) ratkaisunsa äänes-
tyksen jälkeen tapauksessa, jossa 
yhdistys (jääkiekkoseura) oli maksu-
kyvyttömyydestään huolimatta jatka-
nut toimintaansa ja jättänyt seuraan 

sopimussuhteessa olleiden pelaajien 
sopimuksen mukaiset eläkevakuutus-
maksut osaksi maksamatta. Yhdistys 
hakeutui sittemmin konkurssiin. Kysy-
mys oli yhdistyksen hallituksen jäsen-
ten velvollisuudesta korvata pelaajille 
eläkevakuutusmaksujen maksamatta 
jäämisestä aiheutunut vahinko.

Korkein oikeus päätyi ratkaisuun, ettei 
alempien oikeusasteiden vahingon-
korvauskanteen hylänneitä päätöksiä 
muuteta. On kuitenkin oleellista huo-
mata, että kaksi Korkeimman oikeuden 
oikeusneuvoksista jätti eriävät mielipi-
teet ja olisivat täten velvoittaneet yhdis-
tyksen hallituksen jäsenet korvaamaan 
eläkevakuutusmaksujen maksamatta 
jättämisestä aiheutuneet vahingot kan-
tajina olleille pelaajille.

Oikeustapaus osoittaa, että hallituksen 
jäsenten vastuuvelvollisuuden kanssa 
on oltava erityisen tarkkana, vaikka 
kyseessä oleva yksittäistapaus johtikin 
hallituksen jäsenten kannalta vapaut-
tavaan päätökseen. Perustellut eriävät 
mielipiteet osoittavat, että KKO olisi 
lähes yhtä hyvin voinut päätyä päinvas-
taiseen lopputulokseen.

Vahingonkorvausvelvollisuus 
yhdistykselle 

Vahingonkorvausvelvollisuus yhdis-
tykselle syntyy vain, jos yhdistykselle 
aiheutuu todellista vahinkoa. Kanteen 
yhdistyksen puolesta voi nostaa yh-
distyksen kokous. Yksittäinen jäsen ei 
voi tehdä sitä yhdistyksen puolesta. Jos 
vastuuvelvollisille on myönnetty vastuu-
vapaus, kannetta ei voi nostaa, ellei vas-
tuuvapauden myöntämisen jälkeen ole 
noussut esiin asioita, jotka eivät olleet 
tiedossa vastuuvapautta myönnettäes-
sä. Kanne voidaan nostaa yhdistyksen 
kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vastuuvapauden myöntäminen ei 
suojaa ulkopuolisten vahingonkorvaus-
vaatimuksilta. Kanteen voi aina nostaa 
vahinkoa kärsinyt yhdistyksen jäsen tai 
ulkopuolinen vahingonkärsijä.
Hallituksen jäsenten vastuiden kol-
mas taso on rikosoikeudellinen vastuu. 
Luottamusaseman väärinkäyttö voi 
vahinkoa kärsineen aloitteesta johtaa 
rikosprosessiin. Rikosoikeudelliseen 
vastuuseen johtaa myös muiden lakien 

rikkominen, joista on säädetty rangais-
tus.

Työsuhteisten 
toimihenkilöiden 
vastuut 

Työntekijöiden ja siten myös yhdis-
tysten työsuhteisten toimihenkilöiden 
vastuista on säädetty erikseen. Sen 
mukaan työnantaja on velvollinen 
korvaamaan vahingon, jonka työnteki-
jä on virheellään ja laiminlyönnillään 
aiheuttanut. Kyseessä on niin sanottu 
isännänvastuu. Työnantaja voi myöhem-
min vaatia korvausta vahingon aiheut-
taneelta työntekijältä (regressioikeus), 
jos tuottamus on lievää suurempi. Siten 
työntekijän vahingonkorvausvastuu on 
pienempi kuin ei työsuhteisten luotta-
musmiesten, jotka voivat joutua hen-
kilökohtaiseen vastuuseen jo lievällä 
tuottamuksella.

Jäsenyys 
seurassa
Seura on jäsentensä summa. Hyvä 
seura on enemmän kuin jäsentensä 
summa. Jäsenet järjestävät toimintaa, 
jäsenet liikkuvat, jäsenet päättävät ja 
jäsenet maksavat. ”Seura olemme me!” 
Lause on hyvän seuran keskeisiä oival-
luksia. Seurassa ei ole asiakkaita, kulut-
tajia tai omistajia. Seurassa on jäseniä, 
jotka ovat tilanteesta riippuen monissa 
eri rooleissa jopa yhtä aikaa. 

Jäsenyyden synty ja päättyminen

Sen, joka haluaa liittyä yhdistykseen, 
tulee ilmoittaa asiasta yhdistykselle. 
Tässä kappaleessa yhdistyksillä tarkoi-
tetaan seuroja ja liittoja, joiden jäseninä 
ovat yksityishenkilöt tai seurat. Periaat-
teet ovat samat. Jäseneksi ottamisesta 
päättää yhdistyksen hallitus, jollei sään-
nöissä ole toisin määritelty. Jäsenyyden 
synnyn edellytyksiä on siis kaksi, joiden 
molempien on toteuduttava. Jäseneksi 
liittyvän on ilmaistava tahtonsa liittyä 
jäseneksi ja yhdistyksen tehtävä hyväk-
syvä päätös jäseneksi ottamisesta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä omal-
la ilmoituksellaan tai yhdistyksestä 
voidaan myös erottaa jäseniä niillä 
perusteilla, jotka yhdistyksen säännöis-
sä on määritelty. Lisäksi yhdistyslaissa 
on kolme yleistä erottamisen perustetta: 
jäsen ei ole täyttänyt velvoitteitaan 
yhdistystä kohtaan, jäsen on toimillaan 
vahingoittanut yhdistystä tai jäsen ei 
enää täytä jäsenyyden ehtoja. Yhdistyk-
sen säännöissä voidaan määrätä, että 
yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 
jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn 
ajan maksamatta.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys 
kokouksessaan, jollei säännöissä ole 
toisin määrätty. Päätöksessä on mainit-
tava erottamisen syy. Jäsen voi yhdis-
tyksen kokouksessa äänestää itseään 
koskevassa erottamisasiassa. Ennen 
päätöksen tekemistä asianomaiselle 
jäsenelle on muutoin varattava tilaisuus 
selityksen antamiseen paitsi silloin, jos 
erottamisen syynä on jäsenmaksun 
maksamatta jättäminen. Jos erottami-
sesta sääntöjen mukaan päättää halli-
tus, voidaan säännöissä määrätä, että 
jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen 
säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyk-
sen kokouksen ratkaistavaksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 
1993:107 koskee jäsenen erottamista 
aikidoseurasta. KKO ja raastuvanoikeus 
olivat samaa mieltä siitä, että jäsenen 
toiminta yhdistyksessä oli ollut sellaista, 
että yhdistyksen hallitus on perustellus-
ti voinut katsoa hänen vahingoittaneen 
yhdistyksen toimintaa. Näin ollen KKO 
kumosi hovioikeuden tuomion, jossa oli 
katsottu yhdistyksen kokouksen päätös 
jäsenen erottamisesta yhdistyksen jäse-
nyydestä pätemättömäksi.

Jäsenluettelo 

Hallituksen on pidettävä luetteloa 
yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon 
merkitään yhdistyslain mukaan kunkin 
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 
Yhdistyksen jäsenelle on varattava 
tilaisuus tutustua niihin tietoihin, jotka 
yhdistyslain mukaan on merkitty jä-
senluetteloon. Jäseneltä ei tätä oikeutta 
voida evätä millään perusteella. Jäsen-
rekisteristä ei kuitenkaan tarvitse antaa 
otetta tai jäljennöstä. 
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Jäsenluettelossa voi olla myös muita 
tietoja jäsenistä. Tällöin on noudatetta-
va henkilötietolain vaatimuksia. Esi-
merkiksi tietojen keräämiselle tulee olla 
perusteltu tarkoitus ja ko. tietojen osalta 
jäsenellä on oikeus tarkistaa vain häntä 
itseään koskevia tietoja.
Jäsenluettelotietojen luovuttaminen 
ulkopuoliselle edellyttää aina vähintään 
hallituksen päätöstä. Huomioitavaa 
on, että urheiluseuran antaessa jäsen-
luettelotietoja oman keskusliittonsa 
käyttöön kyseessä ei ole henkilötietojen 
luovuttaminen, vaan henkilörekisterin 
käyttäminen eli tiedot voidaan luovut-
taa ilman erillisiä päätöksiä. Keskusliitto 
ei voi luovuttaa tietoja eteenpäin ilman 
seuran ja seuran jäsenten lupaa.

Jäsenen oikeudet ja 
velvollisuudet 

Oikeudet 

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää 
päätäntävaltaa yhdistyksen kokouk-
sissa ja asettua ehdolle yhdistyksen 
luottamustehtäviin sekä tehdä esityksiä. 
He voivat halutessaan myös moittia 
yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimes-
sa. Jäsen voi saada tietoja yhdistyksen 
jäsenluettelosta ja yleensäkin tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. Jäsenillä voi 
olla myös muita etuja, joista päätetään 
erikseen. Oleellista on, että yhdenver-
taisuusperiaate koskee kaikkia jäseniä. 
Oikeudet ovat kaikille samat.

Jäsenten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei kuitenkaan estä urheiluseu-
raa esimerkiksi tukemasta menestyviä 
urheilijoitaan pyrkimyksissään kohti 
huippua suuremmin taloudellisin pa-
nostuksin kuin harrasteurheilijoitaan.

Seurassa voi olla eri jäsenryhmiä, 
joiden jäsenoikeudet eroavat toisis-
taan. Jäsenryhmistä (varsinainen jäsen, 
tukijäsen jne.) on kuitenkin aina oltava 
maininta yhdistyksen säännöissä.

Velvollisuudet 

Monista jäsenen velvollisuuksista 
päätetään yhdistyksen kokouksissa. 
Velvollisuuksista, joiden rikkomisesta 
voi seurata yhdistyksen kurinpitotoimia, 
on oltava maininta yhdistyslaissa tai 

yhdistyksen säännöissä. Yhdistyslain 
mukaan yhdistyksen jäsenillä on aina 
lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä koh-
taan. Jäsen ei saa omalla toiminnallaan 
vahingoittaa yhdistystä. Jäsenellä on 
myös velvollisuus noudattaa yhdistyk-
sen sääntöjä ja yhdistyksen tekemiä 
päätöksiä. Merkittävin yhdistyksen 
säännöissä määrättävä velvollisuus on 
maksuvelvollisuus, esimerkiksi jäsen-
maksun maksuvelvollisuus.

KKO 1997:165: Kun yhdistyksen sään-
nöissä ei ollut kurinpitoa koskevia 
määräyksiä, yhdistyksen johtokunnan 
päätös, jolla yhdistyksen jäsen määrät-
tiin määräaikaiseen metsästyskieltoon, 
julistettiin mitättömäksi.

Kaikkia yhdistyksen ja sen jäsenen vä-
lisiä asioita ei voida ohjata yhdistyslain 
tai yhdistyksen sääntöjen avulla. Näistä 
asioista on sovittava erikseen yhdis-
tyksen ja yksittäisen jäsenen kesken. 
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yksit-
täisen urheilijan persoonallisuuden kau-
pallinen hyödyntäminen mainonnassa 
tai urheilukilpailun televisiointioikeus. 
Jatkossa sopimusten merkitys tulee yhä 
kasvamaan. Monista yksityiskohdista, 
joista aiemmin ei erikseen ole sovittu, 
on nykyään syytä sopia etukäteen. So-
pimus on aina hyvä tehdä kirjallisesti, 
vaikka suullinen ja hiljainen eli konklu-
denttinen sopimuskin ovat aivan yhtä 
lainvoimaisia. Kirjallinen sopimus on 
kuitenkin aina helpoin osoittaa todelli-
seksi ja voimassaolevaksi.

Lisätietoja: Yhdistysoikeus, Halila,  
Tarasti. 2011.

Oikeusturva 
Vuonna 1991 perustettu urheilun oi-
keusturvalautakunta on urheiluelämän 
oma epävirallinen tuomioistuin. Se on 
riippumaton valituselin, joka käsitte-
lee ja ratkaisee urheiluelämän piirissä 
syntyviä päätöksiä ja sanktioita, myös 
sellaisia kysymyksiä, joita ei voi viedä 
yleisten tuomioistuinten ratkaistavaksi. 
Valo ry:n jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet 
noudattamaan oikeusturvalautakunnan 
päätöksiä, minkä johdosta päätökset 
ovat siis lähtökohtaisesti sitovia.

Lajiliitot voivat esimerkiksi kilpai-
lu- ja valmentautumissopimuksissa 
yksipuoleisesti sitoutua noudattamaan 
oikeusturvalautakunnan päätöksiä, 
mutta jokaisella (esim. urheilijoilla ko. 
sopimuksissa) on kuitenkin perustus-
lainmukainen oikeus saada asiansa 
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 
aiheetonta viivytystä lain mukaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa sekä oikeus 
saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai 
muun riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi.

Valittajana voi urheilun oikeusturvalau-
takunnassa olla urheilija, muu luonnolli-
nen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen 
tai etuun valituksen kohteena oleva 
asia vaikuttaa.

Valituksen kohteena voivat olla yhdis-
tyksen päätökset, joissa on kysymys
1. erottamisesta yhdistyksen jäsenyy-

destä
2. jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai 

kurinpitotoimista
3. päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; 

sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urhei-
lulajin sääntöjen vastaisuutta

Lautakunta voi käsitellä kilpailutoi-
mintaa järjestävän liigan määräämiä 
kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhtei-
sömuodosta riippumatta, jos liiga on 
tähän suostunut.

Lautakunta voi käsitellä valituksen 
urheilijan valitsematta jättämisestä 
arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen 
Olympiakomitean selkeästi asettamaa 
valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos 
päätös on ilman hyväksyttävää syytä 
syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, 
mielipiteen, alkuperän, tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta voi käsitellä valitusasiana 
Suomen Antidopingtoimikunnan eli 
ADT:n vahvistaman Suomen antidoping-
säännöstön perusteella tehdyn päätöksen
Lautakunta voi osapuolten niin sopiessa 
toimia myös välimiesoikeutena urheilu-
järjestötoimintaan liittyvissä taloudelli-
sissa kysymyksissä sekä mahdollisuuk-
sien mukaan antaa järjestöille niiden 
pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan 

liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, 
jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan 
käsiteltävinä valitusasioina.

Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavak-
seen asiaa, joka on ratkaistu tai käsi-
teltävänä yleisessä tuomioistuimessa 
tai välimiesoikeudessa. Asian ratkaise-
minen oikeusturvalautakunnassa ei ole 
esteenä asian tuomioistuinkäsittelylle. 

Käytännön ohjeet mm. valitusmaksun 
maksamisesta ovat oikeusturvalauta-
kunnan sivuilta. 

Lisätietoja Oikeusturvalautakunnan me-
nettelyohjeista ja lautakunnan päätök-
sistä: www.oikeusturvalautakunta.fi 

Ilmoitukset   
ja luvat
Seura joutuu antamaan erilaisia il-
moituksia ja hakemaan erilaisia lupia. 
Tärkeistä ilmoituksista verotukseen 
liittyvät ilmoitukset käsitellään osa-
na verotusta ja työnantajavelvoitteita. 
Kokoontumislakiin oleellisesti liittyvä 
laki järjestyksenvalvojista käsitellään 
turvallisuusosiossa.

Yleisölle avoimet 
tilaisuudet
Kokoontumislaki koskee yleisölle 
avoimia tilaisuuksia. Lailla turvataan 
Suomen perustuslain 13.1 §:ssä säädet-
ty kokoontumisvapaus sekä ohjataan 
tilaisuuksien järjestyksenpitoa. Kokoon-
tumislaissa tilaisuudet jaetaan kahteen 
ryhmään, yleisiin kokouksiin ja yleisö-
tilaisuuksiin, joita säännellään tietyissä 
kysymyksissä eri tavoin. 

Tilaisuuden järjestämisen yleiset pe-
riaatteet koskevat kaikkia tilaisuuksia. 
Periaatteiden mukaan kaikki tilaisuu-
det on järjestettävä rauhanomaisesti, 
osanottajien tai sivullisten turvallisuutta 
vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan 
loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta jär-
jestettäessä on huolehdittava siitä, ettei 
kokoontumisesta aiheudu huomattavaa 
haittaa ympäristölle.

Tilaisuuksia voivat järjestää täysivaltai-
set henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Vajaa-
valtainen, joka on täyttänyt 15 vuotta, 
saa järjestää tilaisuuksia, jollei ole 
ilmeistä, että hän ei kykene vastaamaan 
järjestäjälle lain mukaan kuuluvista 
velvoitteista. Muu vajaavaltainen saa 
järjestää tilaisuuksia yhdessä täysival-
taisen henkilön kanssa.

Ketään ei saa yleistä kokousta tai 
yleisötilaisuutta järjestettäessä asettaa 
ilman hyväksyttävää syytä eri ase-
maan kansallisen tai etnisen alkuperän, 
sukupuolen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu-
den tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Periaatteessa kaikilla tulee 
olla oikeus osallistua yleisölle avoimiin 
tilaisuuksiin. 

Yleinen kokous 
Yleisillä kokouksilla tarkoitetaan 
mielenosoituksia tai muita kokoontu-
misvapauden käyttämiseksi järjestet-
tyjä avoimia tilaisuuksia, johon kaikki 
halukkaat voivat osallistua. Ulkona ylei-
sellä paikalla järjestettävästä yleisestä 
kokouksesta tulee ilmoittaa ennalta 
poliisille. Ilmoitus on tehtävä suullisesti 
tai kirjallisesti vähintään kuusi tuntia 
ennen kokouksen alkamista. 

Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen 
tulee sisältää seuraavat tiedot:
•	 kokouksen järjestäjä
•	 kokouksen tarkoitus
•	 kokouspaikka tai kulkueen reitti
•	 kokouksen alkamisaika ja arvioitu 

päättymisaika
•	 järjestäjän asettamat järjestyksen-

valvojat
•	 kokouksessa käytettävät rakennelmat 

ja muut erityisvälineet 

Kokouksen järjestäjän on lisäksi ni-
mettävä ilmoituksessa yhteydenpitoa 
varten yhteyshenkilö, jonka on oltava 
poliisin tavoitettavissa kokouksen jär-
jestämistä koskevissa asioissa.

Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona 
yleisellä torilla, aukiolla, katualueella 
tai muussa sellaisessa kokoustarkoi-
tukseen soveltuvassa yleisessä paikas-
sa ilman omistajan tai haltijan lupaa. 

Kokouksissa voi käyttää esimerkiksi 
äänentoistolaitteita ja muita tavan-
omaisia kokousvälineitä, jos ne eivät 
ole ympäristölle vaarallisia. Omistaja tai 
haltija voi lisäksi rajoittaa kokouspaikan 
käyttämistä kokoustarkoitukseen, jos 
kokouksen järjestämisestä on odotet-
tavissa kohtuutonta haittaa omistajalle, 
haltijalle tai ympäristölle.

Poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvo-
teltuaan osoittaa kokouksen siirrettäväksi 
toiseen paikkaan, jos kokouksen järjes-
täminen ilmoitetussa paikassa vaaran-
taa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa 
huomattavaa haittaa ympäristölle tai 
vahinkoa omaisuudelle, häiritsee koh-
tuuttomasti sivullisia, liikennettä, valtio-
vierailuun tai julkisyhteisön järjestämään 
kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai 
suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa 
tilaisuutta. Lisäksi poliisi voi liikenteen su-
juvuuden sitä vaatiessa ja yhteyshenkilön 
kanssa neuvoteltuaan määrätä kulkueen 
reittiä muutettavaksi ottaen kuitenkin 
huomioon, ettei reitin muutoksella vaa-
ranneta kulkueen tarkoitusta. 

Yleisötilaisuus 
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisöl-
le avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, 
näytöksiä ja muita näihin rinnastetta-
via tilaisuuksia, joita ei pidetä yleisinä 
kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistu-
minen edellyttää kutsua tai määrätyn 
yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen 
lain yleisötilaisuuksista säännöksiä, jollei 
tilaisuutta osanottajien lukumäärän, 
tilaisuuden laadun tai muiden erityisten 
syiden perusteella voida pitää luon-
teeltaan yksityisenä. Yleisötilaisuudet 
vastaavat pääosin vanhaa julkisista 
huvitilaisuuksista annetun lain tarkoitta-
mia tilaisuuksia.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on han-
kittava järjestämispaikan omistajan 
tai haltijan suostumus paikan käyttä-
miseen tilaisuutta varten. Lisäksi, jos 
tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua 
vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle, 
on järjestäjän syytä hankkia riittävä 
vastuuvakuutus mahdollisen korva-
usvelvollisuutensa varalta. Poliisi voi 
asettaa vakuutuksen myös tilaisuuden 
järjestämisen ehdoksi. 
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Yleisötilaisuudet jakautuvat ilmoituk-
senvaraisiin ja vapaasti järjestettäviin 
tilaisuuksiin. Viimeksi mainitut ovat 
tilaisuuksia, jotka osanottajien vähäi-
sen määrän, tilaisuuden luonteen tai 
järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä 
toimenpiteitä järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi tai sivullisille 
ja ympäristölle aiheutuvan haitan 
estämiseksi taikka erityisiä liikennejär-
jestelyjä. 

Ilmoituksenvaraisten yleisötilaisuuksien 
ilmoitus on samanlainen kuin yleisistä 
kokouksista tehtävä ilmoitus. Ilmoitus 
on tehtävä kirjallisesti järjestämispai-
kan poliisille vähintään viisi vuorokaut-
ta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisiin 
kannattaa olla aina yhteydessä, jos 
yleinen turvallisuus tai liikennejärjeste-
lyt sitä voivat edellyttää. Poliisin kanssa 
voidaan yhdessä tehdä turvallisuuskar-
toitus ja näin vastuu turvallisuudesta ei 
jää yksinomaan seuran harteille.

Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin 
tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden jär-
jestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle 
järjestykselle eikä määräajan laimin-
lyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisin 
tehtäviä. 

Poliisilla on oikeus kieltää 
yleisötilaisuuden järjestäminen, jos: 

•	 tilaisuuden järjestäminen on lainvas-
taista tai sen järjestämisessä rikotaan 
olennaisesti kokoontumislakia tai sen 
nojalla annettuja määräyksiä

•	 järjestystä ja turvallisuutta ei voida 
ylläpitää

•	 tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa 
vaaraa terveydelle tai vahinkoa  
omaisuudelle

•	 tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa 
huomattavaa haittaa sivullisille tai 
ympäristölle

Ilmoitus voi koskea myös useita saman 
järjestäjän samassa paikassa järjestä-
miä samanlaisia tilaisuuksia. Esimer-
kiksi kauden peleistä voi tehdä yhden 
ilmoituksen. Ilmoitus on maksullinen 
ja poliisi perii jokaisesta ilmoituksesta 
käsittelymaksun. 

Usean poliisilaitoksen alueella järjes-
tettävästä yleisötilaisuudesta, kuten 
erilaisista moottorikilpailuista, tehdään 

ilmoitus sille poliisilaitokselle, jonka 
alueella merkittävin osa tilaisuudesta 
järjestetään.

Katso www.poliisi.fi luvat kohta

Elintarvikkeiden 
myynti
Kaikkien seurojen tulee huolehtia 
elintarviketurvallisuudesta esimerkik-
si urheilukilpailuissa. Turvallisuuteen 
liittyvät viranomaisten muodolliset 
vaatimukset ovat melko suuret. Perus-
tavoite on kuitenkin yksinkertainen: 
elintarvikkeiden oikea säilyttäminen ja 
puhtaudesta huolehtiminen.

Tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden 
myynnistä tai luovutuksesta ulkotiloissa 
ja suurissa yleisötilaisuuksissa anne-
taan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.

Säännöllinen ulkomyynti 

Ulkomyynti katsotaan säännölliseksi, 
mikäli myynti tapahtuu useammin kuin 
kerran kuukaudessa tai joka kestää 
yhtäjaksoisesti kauemmin kuin kaksi 
vuorokautta.
•	 edellyttää ilmoituksen tekemistä kun-

nan terveydensuojeluviranomaiselle 
vähintään 4 viikkoa ennen toiminnan 
aloittamista. (Selvitys harjoitetta-
vasta toiminnasta, sen laajuudesta, 
omavalvontasuunnitelmasta, myyn-
ti- ja valmistuskalusteista, varasto- ja 
huoltotiloista, talousveden saannista, 
jätehuollosta ja henkilökunnan tervey-
dentilasta)

•	 vaaditaan kirjallinen omavalvonta-
suunnitelma

•	 ilmoituksen johdosta tehtävästä pää-
töksestä peritään maksu

•	 tarkemmat ohjeet säännöllistä 
ulkomyyntiä koskevista vaatimuk-
sista http://www.evira.fi/portal/fi/
tietoa+evirasta/lomakkeet_ja_ohjeet/
elintarvikkeet/ulkomyynti/ 

Tilapäinen ulkomyynti 

Tilapäisellä myynnillä, johon voi liittyä 
valmistusta ja tarjoilua, tarkoitetaan 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
tapahtuvaa myyntiä, joka ei yhtäjak-

soisesti kestä kauemmin kuin kaksi 
vuorokautta.
•	 ennen myyntitoiminnan aloitusta (15 

vrk aiemmin) tehtävä ilmoitus sen 
kunnan terveydensuojeluviranomaisel-
le, jonka alueella myynti- ja tarjoilu-
paikka sijaitsee

•	 hakemuksessa oltava hakijan yhteys-
tiedot, tilapäismyynnin aika ja paikka, 
toiminnan laatu, tuotevalikoima sekä 
selvitys säilytysolosuhteista, myynti-
kalusteista ja talousveden saannista

•	 mikäli tapahtumaan odotetaan osal-
listuvan yhtä aikaa vähintään 500 
henkilöä, tapahtuman järjestäjän on 
tehtävä ilmoitus suuresta yleisötapah-
tumasta

•	 omavalvontavelvoite, mutta suunnitel-
maa ei vaadita kirjallisena.

Säädetyn lain mukaan nykyisin vaadi-
taan hygieniaosaamistesti ammatikseen 
elintarvikkeita käsitteleviltä työnteki-
jöiltä, osaamisen osoittamisen velvoite 
ei siis kuitenkaan koske satunnaisia 
tapahtumia. Satunnaisia työntekijöitä 
koskee kuitenkin terveydensuojelulaki.

Tilapäinen sisämyynti 

Tilapäiseen sisämyyntiin ei ole ole-
massa erillistä ohjetta, mutta ulko-
myyntiohjetta voi soveltaa sisämyyntiin 
monin paikoin. Mikäli kyseessä on suuri 
yleisötilaisuus sisätiloissa, noudatetaan 
edellä mainittuja suuren yleisötapahtu-
man ohjeita.

Tilapäisiä myyntitapahtumia järjestet-
täessä on syytä ottaa ajoissa yhteyttä 
tapahtumapaikkakunnan terveydensuo-
jeluviranomaisiin ja keskustella järjes-
telyistä heidän kanssaan. Paikallisilta 
viranomaisilta saa parhaiten tiedon ky-
seisellä paikkakunnalla noudatettavasta 
käytännöstä ja kunnan mahdollisista 
määräyksistä. Heiltä voi myös hankkia 
valmiita ilmoituslomakkeita ja muuta 
materiaalia. 

Suuri yleisötilaisuus 

Tapahtuma, johon arvioidaan osallistu-
van yhtä aikaa yli 500 ihmistä.
•	 ilmoitus vähintään 15 vuorokautta 

ennen tapahtuman alkua kirjallisena 
kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle

•	 ilmoituksessa oltava selvitys harjoi-
tettavasta toiminnasta, sen laajuudes-

ta, myynti- ja valmistuskalusteista, 
varasto- ja huoltotiloista, talousveden 
saannista ja jätehuollosta

•	 yksittäiset myyjät voivat toimittaa 
tiedot joko tilaisuuden järjestäjälle, jo-
ka liittää ne ilmoitukseen tai suoraan 
viranomaiselle.

•	

hygieniaosaaminen 
– hygieniapassi 

Elintarvikehygieenisellä osaamisella 
tarkoitetaan jatkuvaa tietojen ja taito-
jen päivittämistä sekä ajankohtaisten 
alaa koskevien muutosten huomioi-
mista osana yrityksen omavalvontaa. 
Elintarvikealan toimijan velvollisuus 
on kustannuksellaan varmistaa, että 
elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä 
koulutetaan ja ohjataan heidän työteh-
täviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi 
työnantajan/elintarvikealan toimijan 
on varmistuttava siitä, että sellaisilla 
henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen 
elintarvikehuoneistossa pakkaamatto-
mia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
on elintarvikehygieenistä osaamista 
osoittava hygieniaosaamistodistus (hy-
gieniapassi).

Toiminnanharjoittajan on varmistut-
tava siitä, että elintarvikehuoneistossa 
työskentelevällä, helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä 
on tehtäviensä suorittamisen kannalta 
riittävät perustiedot elintarvikehygi-
eniaan liittyvästä mikrobiologiasta, 
ruokamyrkytyksistä, hygieenisistä työ-
tavoista, henkilökohtaisesta hygieniasta, 
puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja 
lainsäädännöstä.

Vapaaehtoisten ja työsuhteisten työn-
tekijöiden on suoritettava osaamistesti, 
mikäli esimerkiksi seuralla on elintar-
vikehuoneisto tai sellaiseksi tarkoitettu 
paikka. Säännöllisesti työskenteleviltä 
henkilöiltä vaaditaan aina osaamisen 
osoittamista. Satunnaisesti työskente-
levien kohdalla osaamisen osoitetaan 
kolmen kuukauden työskentelyajan 
jälkeen. Esimerkiksi kesätyöntekijällä 
saattaa kolme kuukautta tulla täyteen 
vasta kolmantena kesänä.

Henkilöiltä, jotka esimerkiksi paistavat 

lettuja tai makkaraa urheiluseuransa 
tapahtumassa ei vaadita osaamistestiä. 
Hygieniaosaaminen koskee elintarvik-
keita ammattimaisesti käsitteleviä eikä 
osaamisen osoittamisen velvoite koske 
satunnaisia tapahtumia. Satunnaisia 
työntekijöitä koskeen kuitenkin elintar-
vikelaki, jolloin hygieniaosaamisen por-
rasmallissa elintarvikkeita valmistavat 
ja myyvät henkilöt sijoittuvat hygienia-
osaamisen portaalle yksi.

Toiminnanharjoittajan on osana 
omavalvontaa pidettävä kirjaa elin-
tarvikehuoneistossa työskentelevien 
henkilöiden elintarvikehygieenisestä 
osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot 
pyydettäessä terveydensuojeluviran-
omaiselle.

Lisää tietoa aiheesta www.evira.fi

Ympäristölupa-
menettelyt 
Toiminnanharjoittajan on tunnettava 
ympäristöä koskevat lakisääteiset vel-
voitteensa ja toimittava niiden mu-
kaisesti. Ympäristönsuojelulain (YSL) 
mukaisen ympäristöluvan tarvitsevat 
muun muassa lentopaikat, ulkona sijait-
sevat moottoriurheiluradat ja ampuma-
radat sekä muu toiminta, joka aiheut-
taa kohtuutonta ja pysyvää rasitusta 
ympäristölle. Sisätiloissa sijaitsevat 
urheiluradat voivat saada lupansa ter-
veydensuojelulain mukaisessa ilmoitus-
menettelyssä.

Lupamenettely etenee seuraavasti: 
Lupahakemuslomake osoitetaan toimi-
valtaiselle lupaviranomaiselle. Viran-
omainen tiedottaa lupahakemuksesta 
sekä pyytää tarvittavat lausunnot ja 
ottaa vastaan muistutuksia. Lausunto-
jen ja muistutusten perusteella kuullaan 
toiminnanharjoittajaa, jonka jälkeen 
viranomainen suorittaa lupaharkinnan 
ja antaa päätöksen, jossa voidaan antaa 
määräyksiä. Päätöksestä tiedotetaan ja 
se julkistetaan. Päätös saa lainvoiman, 
jos siihen ei muutoksenhakuaikana 
puututa. Alueelliset ympäristökeskukset, 
ympäristölupavirastot, kuntien ympä-
ristön- suojeluviranomaiset ja Suomen 
ympäristökeskus neuvovat lupamenet-
telyasioissa (http://www.ymparisto.fi/).

Meluilmoitus, maasto- ja   
vesiliikennelaki 
Urheilutilaisuuksia koskevia lupa- ja 
ilmoitusmenettelyjä ovat meluilmoitus 
sekä maasto- ja vesiliikennelain mu-
kaiset luvat. Meluilmoitus pitää tehdä 
erityisen häiritsevää melua tai tärinää 
aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 
Ilmoitus on jätettävä 30 päivää ennen 
tapahtumaa kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos 
tapahtuma sijoittuu useamman kunnan 
alueelle, jätetään ilmoitus alueelliselle 
ympäristökeskukselle. Jos tapahtuma 
sijoittuu useamman kunnan alueelle, 
jätetään ilmoitus siihen aluekeskukseen, 
jonka alueella tapahtuma on pääosin 
toteutettu. Ilmoituksesta tehtävässä 
lupapäätöksessä voidaan antaa määrä-
yksiä, joita ilmoittajan on noudatettava.

Maastoliikennelain mukainen lupa vaa-
ditaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla 
tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten 
toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen 
samassa maastossa. Lupaa ei kuiten-
kaan tarvita, jos alue on varattu tarkoi-
tukseen asemakaavassa tai alueelle on 
annettu YSL:n mukainen ympäristölupa. 
Lupa on haettava myös yksittäisen 
tapahtuman järjestämiseen, jos tapah-
tumasta on odotettavissa huomattavia 
haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, 
asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, 
kalastukselle tai muulle yleiselle tai 
yksityiselle edulle. Luvan myöntämisen 
ehtona on, että tapahtuma täyttää riit-
tävät turvallisuusvaatimukset, toimin-
nasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa 
ja toiminnan järjestämiseen on saatu 
alueen omistajan tai haltijan kirjallinen 
lupa. Vesiliikennelain mukainen lupa on 
täysin vastaava, koskien vesiliikennettä.

Kansainväliset 
kilpailut ja tulli 

Liikuntajärjestöt joutuvat tekemisiin 
tulliasioiden kanssa kansainvälisen 
kilpailutoiminnan yhteydessä. Tullipiiri 
saattaa vaatia ulkomaalaisilta osal-
listujilta takuumaksun väliaikaisesti 
maahan tuotavista urheiluvälineistä. 
Urheiluvälineiden väliaikainen vieminen 
maasta ulos saattaa myös aiheuttaa 
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ongelmia. Erityisesti tulliasiat koskevat 
hevosia, veneitä ja ampuma-aseita sekä 
joissakin tapauksissa saatuja palkintoja.

Urheilutapahtumiin liittyvistä järjeste-
lyistä voidaan sopia etukäteen pai-
kallisen tullipiirin kanssa. Esimerkiksi 
urheilukilpailun järjestäjä voi ottaa 
vastuun järjestämiinsä kilpailuihin 
väliaikaisesti tullitta tuotavista urheilu-
välineistä mahdollisesti kannettavista 
tullimaksuista, antamalla tullille esimer-
kiksi pankkitakuun. Tulliviranomaisen 
harkinnan mukaan vakuudesta voi-
daan luopua esimerkiksi, jos järjestäjä 
toimittaa tulliviranomaiselle luettelon 
kilpailun osanottajista ja antaa kirjal-
lisen sitoumuksen siitä, että se vastaa 
tulleista ja veroista, jos väliaikaisesti 
tullitta tuotuja tavaroita ei jälleenviedä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Lisätietoja: 

Valtakunnallinen tullineuvonta 
Erottajankatu 15 - 17 A, 4. krs, puh. 020 
690 600, ma-pe klo 8-16, www.tulli.fi 

Musiikin julkinen 
esittäminen 

Jos kilpailuissa, valmennustilaisuuk-
sissa ja muissa seuran tapahtumissa 
esitetään musiikkia, järjestäjä on velvol-
linen maksamaan korvausta musiikin 
tekijöille, esittäjille ja tuottajille. Lupaa 
äänitteiden esittämiseen ei tarvita, 
mutta käytöstä on suoritettava kor-
vaus. Oikeus on lainsäädännössämme 
toteutettu pakkolisenssiä muistuttavalla 
järjestelyllä. Musiikin julkiseen käyttöön 
esimerkiksi tallentamiselle äänilevylle 
tai nauhalle on saatava tekijöiden lupa 
etukäteen.

SLU/Valo ovat sopineet Teoston ja 
Gramexin kanssa koko järjestäytynyt-
tä liikuntaa koskevan musiikin käytön 
tekijänoikeuskorvauksista. Sopimukset 
kattavat noin 9200 valtakunnallista, 
alueellista ja paikallista yhteisöä, joiden 
joukossa mm. 9000 liikunta- ja urheilu-
seuraa sekä kaikki urheilun lajiliitot ja 
muut jäsenjärjestöt. Sopimuksen mak-
savat sopimukseen kirjatut liitot, jotka 
voivat periä niitä edelleen myös omilta 
jäseniltään.

Sopimusten ansiosta liikunta- ja ur-
heiluseurat voivat nyt vapaasti esittää 
julkisesti musiikkia eri liikunta- ja ur-
heilutilaisuuksissa, -tapahtumissa sekä 
liikuntatunneilla. Sopimus ei kuitenkaan 
kata tapahtumia, joissa on yli 15 000 
katsojaa tai osallistujaa. Sopimukseen 
ei myöskään kuulu elinkeinotoiminta tai 
huvitilaisuudet, kuten perinteiset lava-
tanssit. Isojen tapahtumien rajanvedosta 
ja hinnasta tapahtuman järjestäjä neu-
vottelee tapahtumakohtaisesti Teoston 
ja Gramexin kanssa. Musiikin kopiointi 
ei kuulu sopimukseen, pientä Teoston 
poikkeusta lukuunottamatta (28 tallen-
tamista seuraa, joukkuetta tai jaostoa 
kohden). Sopimukseen ei myöskään 
kuulu video tai Yourtube oikeudet.

TEOSTO (sopimusnumero on 125 
21991, sopimus voimassa 31.12.2014 
saakka)

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovit-
tajien ja musiikinkustantajien tekijänoi-
keusjärjestö.

Teosto myöntää musiikin käyttöön 
luvat musiikin tekijöiden ja kustanta-
jien puolesta. Teosto edustaa noin  
20 000:tta kotimaista sekä noin kahta 
miljoonaa ulkomaista tekijää ja kustan-
tajaa. Musiikin käytöstä keräämistään 
korvauksista Teosto jakaa vuosittain 
noin 90 prosenttia musiikin tekijöille 
ja suomalaisen musiikin edistämiseen. 
Lopuilla noin 10 prosentilla katetaan 
toimintakulut.

GRAMEX (sopimusnumero LII040, so-
pimus voimassa 31.12.2014 saakka)

Esittävien taitelijoiden ja äänitteiden 
tuottajien tekijänoikeusyhdistys.

Gramex kerää korvaukset äänitemu-
siikin käytöstä musiikin esittäjien ja 
tuottajien puolesta. Gramex edustaa yli 
40 000:tta esittävää taiteilijaa ja ääni-
tetuottajaa. Keräämistään korvauksista 
Gramex jakaa noin 86 prosenttia esittä-
ville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille 
sekä kotimaisen musiikin edistämiseen 
(ESEK).

Lisätietoja: www.teosto.fi ja   
www.gramex.fi

rahankeräys

Rahankeräys on luvanvaraista toimin-
taa, jossa kerätään yleisöön vetoa-
malla vastikkeetta rahaa. Vastikkeeksi 
keräykseen osallistujalle saa antaa 
ainoastaan rahankeräysluvan saajan 
tai keräyksen tunnuksen, jolla ei ole 
itsenäistä taloudellista vaihdanta-arvoa 
(keräystunnus). Keräys luvan antaa 
poliisi ja sen voi saada vain rekisteröity 
yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö.

Rahankeräyksellä voidaan kerätä varoja 
yleishyödylliseen toimintaan. Poikkeus 
yleishyödyllisyyden vaatimuksesta on 
rahankeräys varojen hankkimiseksi 
taloudellisissa vaikeuksissa olevan yk-
sittäisen henkilön tai perheen auttami-
seksi. Urheilijalle tehtävä rahankeräys ei 
kovin helposti saa keräyslupaa.

arpajaiset 
Arpajaislain mukaiset maksulliset 
tavara-arpajaiset on varattu Suomes-
sa vain yleishyödyllisille yhteisöille, 
joilla on kotipaikka Suomessa, varojen 
hankkimiseksi yleishyödylliseen tarkoi-
tukseen. Tämä tarkoittaa, että viran-
omaiset myöntäessään arpajaisluvat 
myös tarkastavat, että hakijayhteisö on 
todellisuudessa yleishyödyllinen yhteisö 
ja että tuotto käytetään yleishyödylli-
seen toimintaan.

Tavara-arpajaisten muotoja on useita:

Miniatyyriarpajaiset 

Miniatyyriarpajaiset on uusi arpajais-
käsite, jonka mukaan työyhteisöt ja 
vakiintuneet harrastusryhmät voivat 
jäsentensä keskuudessa järjestää arpa-
jaiset virkistys-, harrastustoimintansa 
tai yleishyödyllisen toimintansa edistä-
miseksi. Arpajaisten järjestämisoikeus ei 
edellytä yhteisön rekisteröintiä. 

Miniatyyriarpajaisten arpojen yhteen-
laskettu arvo ei saa ylittää 500 euroa. 
Arpajaisten voittojen arvon on olta-
va vähintään 35 prosenttia arpojen 
yhteenlasketusta myyntihinnasta ja 
pienimmän voiton on oltava vähintään 
yhtä suuri kuin arvan hinta. Arpojen 
myynti ja voittojen jako on järjestettävä 

samassa tilaisuudessa. 

Arpajaiset saa järjestää ilman arpajais-
lupaa. Miniatyyriarpajaisista ei tarvitse 
tehdä erillistä arpajaislain mukaista 
tilitystä. Valtioneuvoston asetus arpajai-
sista ei myöskään aseta miniatyyriarpa-
jaisille muita erillisiä vaatimuksia.

Pienarpajaiset 

Pienarpajaisia saa toimeenpanna rekis-
teröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai 
muu sellainen yhteisö, jolla on yleis-
hyödyllinen tarkoitus. Lisäksi koululuok-
ka tai sitä vastaava opintoryhmä voi 
opiskelun tai opiskelua tukevan harras-
tustoiminnan edistämiseksi toimeen-
panna pienarpajaiset, jos arpajaisiin 
liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltai-
nen henkilö.

Pienarpajaisten arpojen yhteenlaskettu 
myyntihinta ei saa ylittää 2 000 euroa. 
Arpajaisten voittojen arvon on oltava 
vähintään 35 % arpojen yhteenlasketus-
ta myyntihinnasta ja pienimmän voiton 
on oltava vähintään yhtä suuri kuin 
arvan hinta. Arpojen myynti ja voittojen 
jako on järjestettävä samassa tilaisuu-
dessa.

Pienarpajaiset saa järjestää ilman arpa-
jaislupaa, mutta siitä on tehtävä tilitys, 
laadittava arvontapöytäkirja ja arpoihin 
tai arpojen myyntilistaan on merkittävä 
määrätyt tiedot.

Pienarpajaisten tiedot:
1.  arpajaisten toimeenpanija
2.  arvan hinta
3.  arpojen lukumäärä
4.  kertyvien varojen käyttötarkoitus
5.  arvonnan suorittamistapa
6.  suoritetaanko arvonta myytyjen vai  
 kaikkien myynnissä olleiden arpojen  
 kesken
7.  voittojen määrä, arvo ja laji
8.  missä ja milloin tilitys pidetään  
 nähtävänä

Arvassa tulee olla merkintä, jonka 
perusteella voidaan todeta, sisältyykö 
arpaan voitto.

Pienarpajaisten arvonta ja arvonnasta 
laadittava pöytäkirja (pienarpajaisten 
arvontapöytäkirja)

Pienarpajaisten arvonta tulee suorittaa 
luotettavalla tavalla. Arvonnasta tulee 
laatia pöytäkirja, jonka allekirjoittaa 
arvonnan suorittanut henkilö tai kou-
luluokan tai vastaavan opintoryhmän 
arpajaisista vastaava täysivaltainen 
henkilö.

Pienarpajaisten arvontapöytäkirjassa 
tulee mainita: 
1.  arpajaisten toimeenpanoaika,   
 -paikka ja -tapa
2.  arpojen lukumäärä
3.  arvonnan suorittamistapa
4.  arvonnan suorittaja
5.  muut tarpeelliset tiedot 

Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia 
luettelo, jonka arvonnan suorittaja alle-
kirjoittaa. Voittoluetteloon tulee liittää 
arvontapöytäkirja.

Pienarpajaisten tilitys 

Pienarpajaisten tilityksessä tulee   
mainita: 
1.  arpajaisten toimeenpanoaika ja  
 -paikka
2.  arpojen yhteenlaskettu myyntihinta
3.  myydyistä arvoista kertynyt   
 kokonaistulo
4.  arpajaisten toimeenpanokulut   
 yksilöityinä
5.  arpajaisten tuotto
6.  kenelle ja milloin arpajaisten tuotto  
 on luovutettu
7.  mihin tarkoitukseen arpajaisten  
 tuotto käytetään. 

Tilitykseen tulee liittää pienarpajaisten 
arvontapöytäkirja liitteineen ja se tulee 
pitää nähtävänä esimerkiksi arpajaisten 
vastuuhenkilön luona kahden viikon 
ajan tilityksen valmistumisen jälkeen. 
Tilitystä ei toimiteta viranomaisille.

Pienarpajaisten toimeenpanijan tulee 
säilyttää tilitys kuuden vuoden ajan sen 
tilikauden päättymisestä, jonka aikana 
pienarpajaiset järjestettiin. Koululuokan 
tai vastaavan opintoryhmän arpajaisis-
ta vastaavan täysivaltaisen henkilön 
tulee säilyttää tilitys yhden vuoden ajan 
arpajaisten toimeenpanosta.

Pienarpajaisten arvonta- ja tilitystie-
tojen tallentamista varten voi käyttää 
sisäministeriön kehittämää lomaketta, 
joka löytyy www.poliisi.fi.

Tavara-arpajaiset, jotka edellyttävät 
lupaa 

Tavara-arpajaisia saa toimeenpanna 
rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö 
tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleis-
hyödyllinen tarkoitus. Arpajaiset saa 
järjestää vain viranomaisen antamalla 
luvalla miniatyyri- ja pienarpajaisia 
lukuun ottamatta. Lupa tarvitaan siis, 
jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta 
ylittää 2000 euroa. Lupalomakkeita on 
esimerkiksi www.poliisi.fi.

•	 Luvan tavara-arpajaisiin antaa ja 
peruuttaa toimeenpanopaikan poliisi-
laitos toimialueellaan

•	 tavara-arpajaisluvan poliisilaitoksen 
toimialuetta laajemmalla alueella 
toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin 
antaa ja peruuttaa Poliisihallitus

Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi 
kuukaudeksi edellytyksenä, että hakija 
on määräaikaan mennessä suorittanut 
arpajaisveron ja tilityksen aiemmista 
arpajaisista. Uuden arpajaisluvan saa-
minen on mahdollista, vaikka edellisten 
arpajaisten tilityksen määräaika ei ole 
mennyt umpeen.

Voittojen yhteenlasketun arvon on vas-
tattava vähintään 35 % arpojen yhteen-
lasketusta myyntihinnasta. Pienimmän 
voiton arvon on vastattava vähintään 
arvan hintaa. Voittoina annettavien 
arpojen arvoa ei saa sisällyttää säädet-
tyyn voittojen vähimmäisarvoon.

Tilitys on toimitettava viiden kuukau-
den kuluessa tavara-arpajaisluvan 
voimassaolon päättymisestä.

Tavara-arpajaisten käytännön toimeen-
panoon liittyviä tehtäviä saa suorittaa 
vain arpajaisluvan saaja tai luvassa 
määrätty elinkeinonharjoittaja, joka voi 
olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai 
säätiö.

Arvauskilpailut 

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajais-
muoto, jossa arvausten perusteella voi 
voittaa tavaraa tai lahja- tai ostokort-
teja. Arvauksen kohteena ei voi olla 
mikään urheilu tai muu kilpailu vaan 
ainoastaan tarkasti määriteltävissä 
oleva asiantila tai ilmiö (esimerkiksi 
jäidenlähtö). Arvauskilpailun toimeen-
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panijan on tehtävä viranomaisille kirjal-
linen ilmoitus vähintään 5 päivää ennen 
arvauskilpailua.

•	 Ilmoitus yhden kihlakunnan alueella 
toimeenpantaviin arvauskilpailuihin 
tehdään kihlakunnan poliisilaitokselle.

•	 Ilmoitus usean kihlakunnan sekä 
yhden tai useamman läänin alueella 
toimeenpantaviin arvauskilpailuihin 
tehdään yhteisön kotipaikan aluehal-
lintovirastolle.

Pienarpajaisten tai miniatyyriarpa-
jaisten järjestäjillä on oikeus järjestää 
pienimuotoisia arvauskilpailuja ilman 
ilmoitusta samoilla ehdoilla kuin pie-
narpajaiset tai miniatyyriarpajaiset.

Arvauskilpailun toimeenpanoaika saa 
olla enintään kuusi kuukautta. Ilmoitus-
lomakkeet ja  tarkemmat ohjeet ovat 
esimerkiksi www.poliisi.fi.

Urheilu- ja hevoskilpailujen sekä 
muiden kilpailujen lopputuloksia voi 
hyödyntää vain veikkaus- ja vedonlyön-
tipeleissä. Käytännössä Veikkaus siis 
voi käyttää urheilukilpailujen tuloksia 
esimerkiksi Pitkävedossa ilman kilpai-
lunjärjestäjän lupaa. Varmistuakseen 
osallistujista ja muista kisajärjestelyistä 
Veikkaus on kuitenkin usein yhteydessä 
kilpailunjärjestäjään. 

Bingopelit 

Bingoluvan voi saada vain suomalainen 
yleishyödyllinen yhteisö. Luvan myön-
tää enintään kahdeksi vuodeksi kerral-
laan Poliisihallitus. Lisää www.poliisi.fi.

Voittajia voi olla useampia saman-
aikaisesti. Voittojen enimmäisarvo ei 
saa ylittää 75 % kuuden kuukauden 
kokonaismyynnin arvosta eikä 95 % 
yhdenkään kuukauden aikana. Bingossa 
sallitaan edelleen vain tavaravoitot.

Arpajaisvero 

Käytännössä tavara-arpajaisten tulo 
on verotonta, jos arpojen yhteenlasket-
tu bruttomyyntituotto on alle 3333,33 
euroa ja näin ollen veroa tulisi makset-
tavaksi alle 50 euroa. Myynnin ylittäes-
sä 3333,33 euron, vero on 1,5 prosenttia 
arpajaisten tuotosta. Arpajaisten toi-
meenpanijan tulee maksaa arpajaisverot 
oma-aloitteisesti verovirastolle viimeis-

tään kalenterikuukautta kolmanneksi 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä. Jos tavara-arpajaiset päättyvät 
tammikuussa, arpajaisverot on makset-
tava viimeistään huhtikuun 1 päivänä.

Bingopelistä vero on 5 prosenttia jaet-
tujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, 
johon ei lueta uuteen peliin oikeuttavia 
voittoja. Veroa ei tarvitse maksaa silloin, 
jos kalenterikuukaudelta suoritettavan 
veron määrä olisi vähemmän kuin 50 
euroa. Tästä seuraa, että veroa ei tarvit-
se maksaa, jos kalenterikuukauden ai-
kana jaettujen voittojen yhteenlaskettu 
arvo ilman uusiin peleihin oikeuttavia 
voittoja jää alle 1.000,00 euron.

Turvallisuus 
seura-
toiminnassa 
Kansalaisten laaja-alaiseen turvallisuu-
teen on kiinnitetty Suomessa huomiota 
jo vuosia. Turvallisuus on myös kaiken 
liikuntatoiminnan peruspilari. Turval-
lisuudessa kiinnitetään huomiota niin 
fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin 
riskitekijöihin. Hyvässä seuratoimin-
nassa turvallisuus ja riskien hallinta on 
osa arkipäivää. Esimerkkinä tästä ovat 
lajien suojavarusteet ja kilpailusäännöt. 
Enää ei kuitenkaan riitä pelkkä käytän-
nön turvallisuus, vaan myös muotoseik-
kojen noudattaminen ja siitä seuraava 
ennakoiva suunnittelu on tärkeää.

Monet turvallisuuteen liittyvät lait kos-
kevat seuroja. Varsinkin isoissa tapah-
tumissa ja elinkeinotoiminnassa seural-
la on monia pakottavia velvoitteita.

Kuluttajaturvallisuuslaki (920 /2011) 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palve-
lun tarjoajan on olosuhteiden vaati-
man huolellisuuden ja ammattitaidon 
edellyttämällä tavalla varmistauduttava 
siitä, että kulutustavarasta tai kulut-
tajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa 
kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan 
henkilön taikka palveluksen vaikutus-
piiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai 
omaisuudelle (turvallisuusasiakirja).

Terveydensuojelulaki (763/1994) 

Myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoi-
tettuja elintarvikkeita valmistettaessa, 
varastoitaessa, kuljetettaessa, jaeltaessa, 
pakattaessa, säilytettäessä, tarjoilta-
essa, kaupan pidettäessä tai muutoin 
käsiteltäessä on meneteltävä siten, että 
tartuntatautien leviäminen sekä muiden 
terveyshaittojen syntyminen estyy 
(suurtapahtumailmoitus, elintarviketoi-
mijan ilmoitus ja hygieniapassi).

Pelastuslaki (468/2003) 

Toiminnan ja tapahtuman järjestäjän on 
omassa toiminnassaan velvollinen eh-
käisemään vaaratilanteiden syntymistä, 
varautumaan henkilöiden, omaisuuden 
ja ympäristön suojaamiseen vaaratilan-
teissa ja varautumaan sellaisiin pelas-
tustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimi-
sesti kykenevät (pelastussuunnitelma).

Kokoontumislaki (530/1999) 

Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on 
järjestettävä rauhanomaisesti sekä 
osanottajien tai sivullisten turvallisuutta 
vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan 
loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta jär-
jestettäessä on huolehdittava siitä, ettei 
kokoontumisesta aiheudu huomattavaa 
haittaa ympäristölle (ilmoitus, ei kuiten-
kaan vähäisestä yleisötilaisuudesta).

Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) 

Järjestystä ja turvallisuutta valvomaan 
asetetulla henkilöllä on velvollisuuksia 
ja valtuuksia. Järjestyksenvalvojien kou-
lutusta ollaan uudistamassa.

Lisäksi työsuhteisien työntekijöiden 
turvallisuuskysymyksistä säädetään 
työturvallisuuslaissa ja nuorten työn-
tekijöiden erityissuojelusta on säädetty 
laissa nuorista työntekijöistä.

Seuran turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelma
Viranomaisten vaatimat toiminnan ja 
tapahtumien turvallisuuteen liittyvät 
asiakirjat voidaan yhdistää yhdeksi 
turvallisuus- ja pelastussuunnitelmak-
si. Oheista muistilistaa voi muokata 
viikoittaisen liikuntatoiminnan, leirien 
ja tapahtuminen tarpeiden mukaan. 
Asioiden pohtiminen on seuroissa tar-
peellista, vaikka viranomaispakkoa ei 
olisikaan.

Seuran turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelman sisältö 

•	 tapahtuman nimi ja luonne
•	 vastuullinen järjestäjä
•	 osanottajamäärä, yleisö ja sivulliset
•	 vakuutukset
•	 tiedotus ja etukäteisohjeet tulijoille
•	 suunnittelu ja organisointi; kokoon-

tumiset
•	 lupa- ja ilmoitusasiat
•	 johtaminen, vastuunjako ja työnjako
•	 suorituspaikat ja reitit
•	 opasteet
•	 liikenteenohjaus ja pysäköinti
•	 ohjeet osallistujille
•	 kuulutukset ja juontaja
•	 järjestyksenpito
•	 ohjelman sisältö
•	 toimijoiden ja ohjaajien osaaminen ja 

valmiudet
•	 tarvittavat välineet, niiden tarkastus 

ja huolto
•	 ennakoitavat vaaratilanteet, vaiku-

tukset ja niihin varautuminen
•	 toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi
•	 ensiapuvalmius
•	 paloturvallisuus ja pelastustiet
•	 sähkö- ja muut rakenteet
•	 poistumis- ja suojautumismahdolli-

suudet
•	 riskianalyysi
•	 hygienia-asiat: ruokailu ja WC-tilat
•	 tapahtuman seuranta, tilastointi ja 

arviointi
•	 toimintaohjeet onnettomuuksissa tai 

tapaturmissa
•	 kriisiviestintä
•	 toiminta tapahtuman tai onnetto-

muuden jälkeen

Järjestyksen-
valvonta yleisölle 
avoimissa 
tilaisuuksissa 

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuu-
den järjestäjän on huolehdittava, 
rangaistuksen uhalla, järjestyksen ja 
turvallisuuden säilymisestä sekä lain 
noudattamisesta tilaisuudessa. Samat 
velvollisuudet kuuluvat myös yleisen 
kokouksen puheenjohtajalle, jos sellai-
nen valitaan. Järjestyksen ylläpitämi-
seksi voidaan valita järjestyksenval-
vojia, joiden kelpoisuusvaatimuksista, 

valtuuksista ja velvollisuuksista sääde-
tään järjestyksenvalvojista annetussa 
laissa. Laki käsitellään myöhemmin. 

Poliisin tehtävänä on toisaalta turvata 
mahdollisuus käyttää kokoontumisva-
pautta. Toisaalta poliisin tulee valvoa, 
että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät 
tämän lain mukaiset velvollisuutensa 
järjestäessään yleisölle avoimia tilai-
suuksia. Poliisilla on virkatehtävässään 
vapaa pääsy yleiseen kokoukseen ja 
yleisötilaisuuteen ja tarvittaessa poliisi 
ryhtyy toimenpiteisiin järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi ko. tilai-
suuksissa.

Kielletyt esineet ja aineet 

Yleisessä kokouksessa, yleisötilaisuu-
dessa tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä ei saa pitää hallussa ampuma-
asetta, räjähdysainetta, teräasetta tai 
muuta sellaista esinettä tai ainetta, 
jota on mahdollista käyttää henkeen 
tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 
tekemiseen. Kielto ei koske viran tai 
tehtävän vuoksi tarpeellista tai virkapu-
kuun kuuluvaa aseistusta eikä tilaisuu-
den ohjelmassa tai urheilukilpailuissa 
tarvittavia esineitä tai aineita. 

Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi järjestäjällä ja poliisilla on 
oikeus kieltää päihdyttävien aineiden 
hallussapito yleisessä kokouksessa tai 
yleisötilaisuudessa. Lisäksi järjestäjällä 
ja poliisilla on oikeus määrätä järjestyk-
senvalvoja tarkastamaan tilaisuuteen 
osallistuvien mukana olevat tavarat, jos 
tilaisuuden luonteen vuoksi on perus-
teltua aihetta epäillä, että tilaisuuteen 
osallistuvilla on hallussaan kiellettyjä 
esineitä tai aineita.

Järjestyksen-
valvojan tunnukset 
Kokoontumislain mukaisissa yleisötilai-
suuksissa tapahtuman turvallisuus on 
järjestäjän vastuulla. Järjestyksenvalvo-
jien rooli turvallisuustyössä on merkit-
tävä ja siksi järjestyksenvalvojien tulee 
selkeästi erottautua yleisöstä ja muista 
tapahtumaan osallistuvista. Tapahtu-
mien järjestyksenvalvojilla tulee aina 
olla viralliset, sisäministeriön ohjeiden 
mukaiset tunnisteet.

Urheiluseuran järjestyksenvalvojan on 
järjestyksenvalvontatehtävissä käytettä-
vä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai 
tunnisteliiviä. Järjestyksenvalvojan toi-
mialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi 
tarvittaessa määrätä kumpaa tunnusta 
järjestyksenvalvojat käyttävät.

Järjestyksenvalvojakortti edellyttää 
järjestyksenvalvonnan peruskurssin 
suorittamista. Lisäksi järjestyksenvalvo-
jille järjestetään erityiskursseja.

Toimiminen 
järjestyksen-
valvojana 
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväk-
syä tehtävään sopiva rehelliseksi ja 
luotettavaksi tunnettu täysivaltainen 
henkilö, joka on saanut Poliisihal-
lituksen hyväksymän koulutuksen. 
Järjestyksenvalvojan hyväksyy hänen 
kotikuntansa paikallispoliisi enintään 
viideksi vuodeksi kerrallaan. Poliisi voi 
antaa varoituksen tai peruuttaa hyväk-
symisen henkilöltä, joka ei enää täytä 
järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen 
edellytyksiä. 

Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon 
ottaen sekä muusta erityisestä syystä 
tilaisuuden toimeenpanopaikan paikal-
lispoliisi voi hyväksyä järjestyksenval-
vojaksi yksittäiseen tilaisuuteen myös 
henkilön, jolla ei ole edellä mainittua 
koulutusta. 

Järjestyksenvalvojan tehtävä ja 
toimialue 

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on yllä-
pitää järjestystä ja turvallisuutta sekä 
estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä 
tilaisuudessa tai sillä alueella, jonne 
hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. 
Järjestyksenvalvojan on toimittava lais-
sa ja asetuksessa annettujen säännös-
ten mukaisesti ja noudatettava poliisin 
sekä pelastus- ja muiden viranomaisten 
etukäteen tai tilaisuuden aikana anta-
mia käskyjä ja määräyksiä. 

Toiminnassa noudatettavat periaatteet 

Järjestyksenvalvojan on toiminnassaan 
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asetettava etusijalle sellaiset toimen-
piteet, jotka edistävät yleisön turvalli-
suutta, vaikka se edellyttäisi tilaisuuden 
järjestäjän mielipiteen vastaista toimin-
taa.

Järjestyksenvalvojan on toimittava asi-
allisesti ja tasapuolisesti sekä sovinnol-
lisuutta edistäen. Hänen tulee ensisi-
jaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin 
ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta 
toimialueellaan. Tarvittavat toimen-
piteet on suoritettava aiheuttamatta 
suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on 
välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. 

Sivullisten ja ympäristön 
turvaaminen 
Järjestyksenvalvojan on valvottava, ettei 
tilaisuudesta aiheudu vaaraa eikä koh-
tuutonta häiriötä sivullisille, liikenteelle 
taikka kotirauhalle. Hänen tulee toimi-
alueellaan myös valvoa, ettei toisten 
omaisuutta vahingoiteta eikä aiheuteta 
ympäristölle muuta vahinkoa kuin mitä 
voidaan pitää hyväksyttävänä tilai-
suuden tarkoitus ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen. 

Pääsyn estäminen 
Järjestyksenvalvojan on estettävä 
pääsy toimialueelleen henkilöltä, jonka 
päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai 
varustautumisensa vuoksi on perus-
teltua syytä epäillä vaarantavan siellä 
järjestystä tai turvallisuutta taikka joka 
ei ole täyttänyt sinne pääsyn edellytyk-
seksi asetettua ikää. 

Järjestyksenvalvojalla on lisäksi oikeus 
estää pääsy toimialueelleen henkilöltä: 

1.  jonka aikaisemman käyttäytymi- 
 sensä perusteella on syytä epäillä  
 vaarantavan siellä järjestystä tai  
 turvallisuutta
2.  joka ei täytä ehtoja, jotka tilaisuuden  
 järjestäjä tai alueen haltija on asetta- 
 nut sinne pääsemiselle
3.  jonka on syytä epäillä pitävän  
 hallussaan esineitä tai aineita, joiden  
 hallussapito siellä on lain taikka  
 tilaisuuden järjestäjän tai poliisin  
 asettamien ehtojen mukaan kielletty 

henkilön poistaminen, 
kiinniottaminen ja 
säilössä pito
Järjestyksenvalvojalla on oikeus 
poistaa toimialueeltaan henkilö, joka: 

1.  päihtyneenä häiritsee siellä järjes- 
 tystä tai muita henkilöitä
2.  uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai  
 väkivaltaisuudella häiritsee järjes- 
 tystä tai vaarantaa turvallisuutta  
 siellä
3.  huomautuksesta huolimatta jättää  
 noudattamatta järjestyksen tai  
 turvallisuuden ylläpitämiseksi   
 annetun tarpeellisen käskyn

Jos paikalta poistaminen on ilmeisesti 
riittämätön toimenpide eikä häiriö-
tä tai vaaraa voida muutoin poistaa, 
järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa 
henkilö kiinni. Kiinni otettu on viipy-
mättä luovutettava poliisin haltuun. Jos 
kiinni otettua ei voida viipymättä luo-
vuttaa poliisille, järjestyksenvalvojalla 
on poliisin suostumuksella oikeus pitää 
hänet säilössä enintään neljä tuntia 
kiinniottamisesta, kuitenkin enintään 
siihen asti kun tilaisuus on päättynyt ja 
yleisö poistunut tai kun kiinniottamisen 
peruste on muutoin lakannut. 

Järjestyksenvalvojalla on oikeus metall-
inilmaisinta tai muuta sellaista teknistä 
laitetta käyttäen tarkastaa toimialueel-
leen pyrkivä tai siellä oleva henkilö sen 
varmistamiseksi, ettei hänellä ole yllään 
tai mukanaan kiellettyjä esineitä tai 
kiellettyjä aineita. Kiinnioton yhteydessä 
järjestyksenvalvojalla on oikeus tarkas-
taa kiinni otettu sen varmistamiseksi, 
ettei tällä ole hallussaan esineitä tai 
aineita, joilla tämä voi vaarantaa säilös-
säpidon tai aiheuttaa vaaraa itselleen 
ja muille. 

Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa 
pois tarkastuksessa tavatut kielletyt 
esineet ja aineet. Pois otetut esineet ja 
aineet on viipymättä luovutettava polii-
sille taikka, jollei siihen ole lain mukaan 
estettä, palautettava omistajalleen tai 
haltijalleen hänen poistuessaan paikalta.

Yleisötapahtuman 
turvatoimet 
Turva-arvio ja -toimenpiteet ovat 
tärkeitä tekijöitä urheilun yleisötapah-
tumassa. Turva-arvio voidaan jakaa 
viiteen pääosaan: tapahtumapaikan 
turva-arviointi, riskianalyysi, suunnitte-
luvaiheen toimenpiteet, tapahtuman ai-
kainen toiminta ja toimenpiteet tapah-
tumien välisenä aikana. Tapahtuman 
järjestämistä helpottaa, kun luetteloi 
huomiotavat seikat ja merkitsee kuka 
vastaa mistäkin. 

Tapahtumapaikan turva-arviointi

Tapahtumapaikan turva-arviointikes-
kittyy kahteen pääseikkaan, jotka ovat 
rakenteiden turvanäkökulmien arviointi 
ja varautuminen tulipalon, räjähdyksen 
tai pommiuhan varalle. Rakenteiden 
turvanäkökulmien arvioinnissa tulee 
huomioida rakenteiden ja materiaalien 
paloturvallisuus. Rakenteista ei myös-
kään saa pystyä irrottamaan helposti 
osia, joita mahdollisesti heiteltäisiin 
kentälle. Urheilijoita on suojeltava katso-
mosta heiteltäviltä esineiltä ja yleisö on 
suojeltava kentältä lentäviltä esineiltä. 
Edellisistä johtuen katsomonosia sekä 
katsomoa ja pelialuetta erottavien aita-
usten riittävä turvallisuus on varmistet-
tava. Opasteiden on myös oltava turval-
lisia (ei esimerkiksi helposti irrotettavia) 
ja selkeitä. Opasteet mahdollistavat 
osaltaan yleisön, urheilijoiden ja toimit-
sijoiden turvallisen ja selkeän liikkumi-
sen. Niin ikään turvallinen toiminta on 
taattava urheilijoille ja toimitsijoille. 

Mahdollisten sairastapausten tai häiri-
köintien varalta on syytä tarkistaa, että 
poliisin ja sekä palo- ja pelastustoimen 
hyvät toimintaedellytykset on taattu. 
Hälytysajoneuvoille on katsottava omat 
paikkansa sekä mahdollistettava näiden 
sujuva liikkuminen alueella. Tapahtu-
man järjestäjän on tehtävä toiminta-
ohjeet ja jaettava vastuut tapaturman, 
sairaskohtauksen tai vaaratilanteen 
syntymisen varalta, lisäksi tapahtuma-
alueella oleskelevien ihmisten ensiapue-
dellytyksiin on syytä panostaa.

Erikseen on varauduttava tulipalon, 
räjähdyksen tai pommiuhan varalle. 
Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakentei-

den paloturvallisuuden tarkistaminen, 
todennäköisimpien paloriskien selvittä-
minen sekä ensisammutussuunnitelma. 
Tapahtumapaikka on tarkastettava 
etukäteen sekä mahdollisesti suoritet-
tava sisääntulotarkastukset. Ennalta 
on laadittava toimintaohjeet mitenkä 
kriisitilanteessa vastuut on jaettu, kuka 
tiedottaa yleisölle ja kuka vastaa alueen 
tyhjentämisestä. 

riskianalyysi
Tapahtuman kannalta on oleellista 
suorittaa riskianalyysi. Riskianalyysi 
sisältää tapahtuman koon arvioinnin, 
paljonko yleisöä tapahtumaan odote-
taan, tapahtuman koko vaikutuspiirin 
laajuuden, mahdolliset kauttakulkurei-
tit tai oheistoiminnot. Riskianalyysiin 
kuuluu myös tapahtuman merkityk-
sen analysointi, kuten onko kyseessä 
paikallisottelu, kohtaavatko perinteiset 
kilpakumppanit tai onko tapahtumalla 
merkitystä sarjanousuun tai -laskuun. 
Järjestelyihin vaikuttaa myös mahdolli-
nen television paikallaolo sekä alkoholin 
anniskelu ja käyttö.

Tapahtumaan tulevaa yleisöä kannat-
taa arvioida etukäteen. Ennen tapah-
tumaa on mietittävä, esimerkiksi onko 
joukkueilla aktiivista kannattajatoi-
mintaa ja minkä luonteista se on. Olisi 
hyvä selvittää onko joukkueilla ulko-
maalaispelaajia tai -kannattajia, mikä 
saattaa lisätä rasististen kannanottojen 
mahdollisuutta tai onko tiedossa, että 
joukkueiden kannattajaryhmiin kuuluu 
ääriryhmien edustajia. Ajankohtaiset 
yhteiskunnalliset tapahtumat voivat 
edelleen lisätä rasistisia kommentteja ja 
kommentteja kansallisuudesta. Tapahtu-
maa järjestettäessä on syytä kartoittaa 
edellisten tapahtumien ongelma- tai 
läheltä piti tilanteet. Yleisön kohdalla on 
myös huomioitava erityiskohtelua vaati-
vat henkilöt kuten mahdolliset tunnetut 
henkilöt, poliitikot jne. 

Varsinainen 
suunnitteluvaihe
Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa käy-
dään käsiksi riskianalyysistä seuraaviin 
toimenpiteisiin. On tehtävä turvasuun-
nitelma ja -organisaatio sekä jaettava 
tehtävät vastuuhenkilöille. Lupa- ja il-

moitusasiat on hoidettava kuntoon, lupa 
tapahtumapaikan haltijalta ja kirjallinen 
ilmoitus poliisille. Tiedonkulkuun ja 
viestintään on muutenkin kiinnitettävä 
huomiota kuin vain lupien ja ilmoitus-
ten muodossa. Tapahtumanjärjestäjän 
tulee pitää yhteyttä moniin tahoihin: 
poliisi, paikan haltija tai omistaja, palo- 
ja pelastustoimi, katsojat, vierasjouk-
kueen toimitsijat, kannattajakerhojen 
vastuuhenkilöt sekä tiedotusvälineet. 
Tapahtuman kuuluttajakin on viestijän 
roolissa, hän voi kuulutusten luonteel-
la vaikuttaa positiivisesti tapahtuman 
onnistumiseen. 

Tapahtuman lipunmyynti tulee hoitaa 
huolellisesti. Esimerkiksi liput eivät saa 
olla helposti väärennettävissä ja yleisöä 
on hyvä kannustaa ostamaan lippu 
ennakkoon ainakin suurten urheiluta-
pahtumien yhteydessä. Suunnitellulla li-
punmyynnillä voidaan vaikuttaa yleisön 
sijoittumiseen katsomossa. Tämä koskee 
lähinnä tilannetta, jossa vierasjoukku-
een kannattajat halutaan pitää erillään 
kotijoukkueen kannattajista. 

Järjestyksenvalvojia on oltava riittä-
vä määrä ja heidän kelpoisuutensa 
on etukäteen varmistettava. Heillä on 
oltava järjestyksenvalvojan tutkinto 
suoritettuna sekä poliisin hyväksyntä. 
Suunnitteluvaiheessa on mietittävä 
tapahtuman luonnetta, tarvitaanko sen 
vuoksi sisääntulotarkastuksia. Tietyt 
tapahtumat saattavat olla sellaisia, että 
sisääntulotarkastus suoritetaan kaikille 
tapahtumaan tuleville. Tällöin sisääntu-
lotarkastuksesta on syytä tiedottaa ylei-
sölle etukäteen, jotta katsojat osaavat 
tulla tarpeeksi ajoissa tapahtumapai-
kalle. 

Ajoissa on mietittävä erityisesti ns. 
alkoholipolitiikka (luvat haettava ja 
alkoholimyynti suunniteltava) ja mah-
dollinen oheisohjelma. Lisäksi on huo-
mattava, että poliisilla on oikeus antaa 
tapahtumaa koskien ennakko-ohjeita ja 
määräyksiä, joiden täytäntöönpanosta 
huolehtiminen on tapahtuman järjestä-
jän vastuulla. Lisäksi poliisi voi tapah-
tumaa koskevan ilmoituksen saatuaan 
vaatia selvityksiä liittyen tapahtumajär-
jestelyihin. 

Tapahtuman aikainen 
toiminta
Yleisö on huomioitava koko tapahtu-
man ajan alkaen saapumisesta tapah-
tumaan ja päättyen sieltä poistumiseen. 
Huomioimisen perustekijöitä ovat opas-
teet sekä kuulutukset, lisäksi viihtyi-
syyttä voidaan lisätä oheis- ja väliaika-
ohjelmilla. Yleisön huomiointi alkaa jo 
mahdollisesta sisääntulotarkastuksesta. 
Tapahtuman järjestäjällä ja poliisilla on 
oikeus määrätä suoritettavaksi yleisöl-
le sisääntulotarkastus, jos tilaisuuden 
luonne sitä vaatii. Henkilö voidaan tar-
kastaa myös, jos on perusteltua aihetta 
epäillä, että hänellä on hallussaan kiel-
lettyjä esineitä tai aineita. Sisääntulo-
tarkastus lisää yleisön viihtyvyyttä, kun 
saadaan tapahtuma turvallisemmaksi. 
Tarkastuksissa (tai muuten) löydetyt 
kielletyt esineet ja aineet voidaan ottaa 
pois. Poisotetut esineet ja aineet, joiden 
palauttamiselle ei ole lainmukaista es-
tettä tulee palauttaa omistajalle tämän 
poistuessa paikalta.

Alkoholianniskelu on sallittu vain sille 
erikseen rajatulla alueella, ja alkoholi-
juomat on tarjoiltava rikkoutumattomis-
sa astioissa. Alkoholin myynti mielle-
tään herkästi vain häiriöitä lietsovaksi 
tekijäksi, mutta se voidaan nähdä myös 
yleisön palveluna. Jos alkoholimyyn-
tiä ei olisi ollenkaan, omien juomien 
tuomisyritykset alueelle oletettavastikin 
lisääntyisivät. 

Häiriköt voidaan poistaa kesken tapah-
tuman, mutta heidän pääsynsä tapah-
tumaan voidaan estää myös kokonaan. 
Henkilön pääsy tapahtumaan voidaan 
estää mm. henkilön aiemman käytök-
sen perusteella tai jos henkilö ei täytä 
ehtoja, jotka tilaisuuden järjestäjä tai 
alueen haltija on asettanut. Henkilö 
voidaan poistaa kesken tapahtuman, 
jos hän vaarantaa turvallisuutta tai 
häiritsee järjestystä (esimerkiksi väki-
valtaisuus, meluaminen). Henkilölle on 
aina ennen poistamista huomautettava 
asiasta. Tarvittaessa henkilö voidaan 
ottaa kiinni ja pitää säilössä, jos paikal-
ta poistaminen on ilmeisesti riittämätön 
toimenpide, eikä häiriöitä tai vaaraa 
voida muutoin poistaa. Kiinniotettu on 
viipymättä luovutettava poliisin haltuun. 
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Tapahtumien välinen 
aika
Tapahtuman järjestäjän tehtävät eivät 
suinkaan lopu tapahtuman päätty-
miseen, sillä toimenpiteitä on myös 
tapahtumien välisenä aikana. Pidet-
ty tapahtuma on käytävä läpi, mikä 
onnistui, mikä meni pieleen. Saatujen 
kokemusten ja palautteen perusteella 
turvasuunnitelmaa tulee arvioida ja 
kehittää. Tärkeätä on myös ylläpitää 
järjestelyissä mukana olevien ammat-
titaitoa. Tapahtumien välinen toimin-
ta on merkittävää myös katsomo- ja 
kannattajakulttuurin kannalta, sillä osa 
positiivisesta katsomo- ja kannattaja-
kulttuurista luodaan juuri tapahtumien 
välillä. Yhteydenpito yleisöön tapahtuu 
mm. kannattajakerhojen ja tiedotusväli-
neiden kautta. 

Yhdistysten 
tietosuoja
Henkilötietolain tarkoituksena on 
suojata henkilön yksityisyyttä. Kaikes-
ta henkilötietojen käytöstä kerrotaan 
etukäteen henkilöille, joiden tietoja 
käsitellään ja rekisteröidään. Filosofian 
noudattaminen varovaista maalaisjär-
keä noudattaen on auttanut välttämään 
kaikki isot yksityishenkilöiden tietosuo-
jaan liittyvät konfliktit urheilussa. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on 
1.7.2004 antanut kannanoton koski-
en kilpailun järjestäjän oikeutta pitää 
rekisteriä kilpailun osanottajien henki-
lötiedoista. Tietosuojavaltuutettu toteaa, 
että urheilutapahtuman järjestäjän 
oikeus käsitellä osanottajien henkilötie-
toja perustuu tapahtuman järjestäjän ja 
osanottajan välisen yhteysvaatimuksen 
toteutumiseen. Tarkkuutta vaaditaan 
mahdollisessa tietojen eteenpäin luovu-
tuksessa. Mahdollisesta luovutuksesta 
on aina kerrottava esimerkiksi kilpailu-
kutsussa tai ilmoittautumislomakkeessa. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee olla 
mahdollisuus kieltää luovutus. Jos tieto-
ja, esimerkiksi tulosluetteloa, halutaan 
julkaista internetissä, osallistujilta pitää 
pyytää tähän suostumus.

Henkilötietolaissa säädetään vapaaeh-
toisesta toimialakohtaisesta käytänne-
säännöstä. Säännön tarkoituksena on 
edistää oikeita menettelytapoja henki-
lörekistereiden pitämisessä ja siten hel-
pottaa lain tarkoituksen toteuttamista. 
SLU teki yhteistyössä tietosuojavaltuu-
tetun toimiston kanssa valmistellut ur-
heilun omat käytännesäännöt. Seuraava 
teksti on urheilun käytännesääntöä.

Henkilö-
rekisterin 
perustaminen
Henkilötietolain mukaan henkilörekis-
terejä saa perustaa vain tiettyä tarkoi-
tusta varten. Tarkoituksen ja rekisterin 
käytön tulee olla asiallisesti perusteltu 
rekisterinpitäjän toiminnan ja hallinnon 
kannalta. Urheiluseurojen ja -liittojen 
henkilörekisterien tarkoitus toteutuu, jos 
henkilötiedolla on välitöntä merkitystä 
urheiluun harrastamiseen.

Yhdistyksen omaan ja rekisteröityjen 
sekä tarpeen tullen kaikkien muidenkin 
käyttöön on tehtävä ennen rekisterin 
henkilötietojen keräämistä kirjallinen 
rekisteriseloste, jossa kuvataan rekiste-
rin tietosisältö ja sen käyttö.

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjän on laadittava sekä 
manuaalisesta että Atk-pohjaisesta 
henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta 
ilmenee:
•	 rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän 

edustajan nimi ja yhteystiedot
•	 henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•	 kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai 

ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista 
tai tietoryhmistä

•	 mihin tietoja säännönmukaisesti 
luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Eu-
roopan unionin tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle

•	 miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisteriselostetta ei tarvitse lähettää 
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos 

seloste noudattaa tämän käytännesään-
nön periaatteita.

Rekisterin 
henkilöpiirit
Yhdistyksen rekisteriin saa kerätä ja 
tallentaa tietoja sellaisista henkilöis-
tä, joilla on jäsenyyden, palvelu- tai 
asiakassuhteen tai muun niihin verrat-
tavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys 
yhdistyksen toimintaan. Rekisteritietoja 
kerättäessä henkilölle on kuitenkin 
varattava mahdollisuus kieltää omien 
tietojensa rekisteröinti. Kaikissa epävar-
moissa tilanteissa kannattaa aina kysyä 
henkilöiden nimenomaista lupaa heitä 
koskevan tiedon tallentamiseen.

Tietoja kerättäessä on huolehdittava 
siitä, että rekisteröity saa tiedon rekiste-
rinpitäjästä ja tämän edustajasta, johon 
voi olla yhteydessä henkilörekisteriin 
liittyvissä asioissa. Lisäksi tietoja kerät-
täessä on kerrottava rekisterin kaikista 
käyttötarkoituksista. Rekisterinpitäjällä 
on rekisteröidyn suhteen laaja infor-
mointivelvoite.

Rekisterin 
tietosisältö
Yhdistyksen rekisteriin saa tallentaa 
vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat 
rekisterin käyttötarkoituksen kannal-
ta tarpeellisia eli jotka välittömästi 
liittyvät urheiluun. Arkaluonteisia tietoja 
(esim. rotu, poliittinen vakaumus, rikok-
set, seksuaalinen suuntautuminen) ei 
saa kerätä muutoin kuin asianomaisen 
nimenomaisella suostumuksella. Rekis-
teri ei saa sisältönsä vuoksi vaarantaa 
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa. 
Käytännössä se tarkoittaa, että rekis-
teriin voi luottavaisin mielin merkitä 
ainakin henkilön nimen, osoitteen, pu-
helinnumeron, arvon tai ammatin, iän, 
sukupuolen ja äidinkielen. Alaikäisten 
kohdalle henkilörekisteriin on perus-
teltua laittaa myös huoltajan nimi ja 
puhelinnumero.

Doping- ja muut urheiluun liittyvät 
rangaistukset pitää lajin kilpailu- ja 
toimintasääntöjen mukaan kirjata, 
koska ne vaikuttavat tulevaan rangais-
tukseen, jos urheilija uudestaan rikkoo 
esimerkiksi dopingsääntöjä. Merkinnät 
ovat urheilun sääntöjen mukaisia ja 
siten urheiluun tavanomaisesti kuulu-
via, koska niitä käytetään välittömästi 
urheiluun liittyviin tarkoituksiin. Tietoja 
ei kuitenkaan saa milloinkaan luovuttaa 
ulkopuolisille.

Vaikka doping- ja muut urheiluun liitty-
vät rangaistukset ovatkin tavanomaisia, 
on urheilijasopimuksissa ja vastaavis-
sa syytä mainita, että urheilija antaa 
luvan itseään koskevien ko. tietojen 
käsittelyyn. Myöhemmin arkaluontoiset 
tiedot on siirrettävä arkistoon heti, kun 
tiedoilla ei enää ole urheilun sääntöihin 
perustuvaa käyttöä. Esimerkiksi kausi 
päättyy tai urheilija lopettaa uransa.
Vakuutusasioissa henkilötunnuksen 
käyttö on välttämätöntä. Muutoin hen-
kilötunnuksen tallentamista kannattaa 
välttää.

Henkilötietolakia ei sovelleta henkilöre-
kistereihin, jotka sisältävät vain tiedo-
tusvälineessä julkaistua aineistoa sel-
laisenaan. Leikearkiston pitäminen on 
siis mahdollista, mutta tietojen edelleen 
käsittely on sallittu vain, jos henkilöre-
kisterin pitämisen yleiset edellytykset 
täyttyvät.

Henkilötietojen 
käyttö ja 
eteenpäin 
luovutus
Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteriään 
ennalta määriteltyyn käyttötarkoituk-
seen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää 
tilastollisesti myös omaan tutkimustyö-
hön. Kun tietoja käytetään hyväksi, on 
asiallista aina ilmoittaa, mistä tiedot on 
kerätty tai saatu.

henkilötietojen luovutus 
muiden käyttöön
Jos yhdistys haluaa pelata varman 

päälle, se ei luovuta rekisterejään 
ulkopuolisille muuhun kuin urheiluun 
liittyvään käyttöön eli luovutus on 
tavanomainen luovutus: Annetaan 
pelaajalista turnauksen järjestäjälle, va-
kuutustiedot vakuutusyhtiölle tai henki-
lölista hotelliin majoittumista varten.

Lain mukaan joitakin henkilötietoja 
on pakko luovuttaa esim. verottajalle, 
työsuojeluviranomaisille, eläkelaitoksille, 
eläketurvakeskukselle tai vakuutusyhti-
ölle. Toinen poikkeus koskee tutkimus-
käyttöä, jossa henkilötietoja käsitellään 
vain tilastollisesti. Tutkijoiden käyttöön 
rekisterien luovuttaminen on mahdol-
lista.

Yhdistys voi luovuttaa henkilörekistere-
jään muuhunkin käyttöön esimerkiksi 
suoramarkkinointiin tai osoitepalveluun, 
jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää 
henkilötietojen tällaisesta luovuttami-
sesta. Erityisesti alaikäisten tietojen luo-
vuttamiseen eteenpäin tulee kuitenkin 
suhtautua varoen. Huomattavaa on, että 
yhdistyksellä on siis velvollisuus kertoa 
rekisterin tällaisestakin käyttötarkoituk-
sesta etukäteen ja henkilöllä tulee olla 
mahdollisuus kieltää henkilötietojensa 
luovutus tällaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen julkaiseminen interne-
tissä on tietojen luovuttamista ja se on 
mahdollista vain asianomaisen henkilön 
yksiselitteisellä suostumuksella. Esimer-
kiksi urheilukilpailun tuloksien viemi-
nen Internetiin edellyttää lupaa.

henkilötietojen 
tarkastaminen ja 
korjaaminen
Rekisterinpitäjä huolehtii, että tiedot 
ovat oikein. Virhe on välittömästi korjat-
tava ja siitä on ilmoitettava niille, joille 
virheellinen tieto on levitetty tai jolta 
virheellinen tieto on saatu.

Jokaisella on salassapitosäännösten 
estämättä oikeus tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saa-
da tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Hyvä 
rekisteritapa
Yhdistyksen on tietosuoja-asioissa 
noudatettava erityistä huolellisuut-
ta. Rekistereille tulee määrätä omat 
vastuuhenkilöt, jotka vastaavat koko-
naisuudessaan rekisteriasiakirjoista, 
tietojen oikeellisuudesta, tietojen omasta 
käytöstä ja mahdollisien luovutuksien 
valmistelusta.

Huolellisuus kannattaa, sillä rekisterin 
pitäjällä on ankaran vastuun mukainen 
vahingonkorvausvelvollisuus. Rekiste-
rinpitäjä on velvollinen korvaamaan 
taloudellisen ja muun vahingon, joka 
rekisteröidylle tai muulle henkilölle on 
aiheutunut virheellisen tiedon käytöstä 
tai luovutuksesta taikka siitä, että tie-
don käyttö ja luovutus on ollut lainvas-
tainen.

Lisätietoja:  
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Albertinkatu 25, 00181 Helsinki 
puh. 09 18251, www.tietosuoja.fi 

Kilpailun-
rajoitus-
lainsäädännön 
sovelluksia 
urheilussa
Kilpailunrajoituslainsäädännön yleisten 
periaatteiden mukaan vapaa kilpailu 
takaa yhteiskunnan kannalta parhaan 
taloudellisen kokonaisedun. Vapaa kil-
pailu takaa, että palveluita ja tuotteita 
kehitetään jatkuvasti, tuotanto tapahtuu 
yhä tehokkaammin ja kuluttajahinnat 
pysyvät kurissa. Lainsäädännön tavoit-
teena on kieltää määräävän markkina-
aseman väärinkäyttäminen ja estää 
markkinoilla toimivia sopimasta asi-
oista, jotka estäisivät vapaan kilpailun 
toteutumista.

Kilpailunrajoituslainsäädäntö koskee 
elinkeinotoimintaa. Tällöin sen soveltu-
vuus yleishyödylliseen urheilutoimin-
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taan ei ole helposti arvioitavissa. Käy-
tännössä kilpailunrajoituslaki kuitenkin 
koskee urheilua ainakin seuraavissa 
tapauksissa, joihin kilpailuvirasto on 
ottanut kantaa. Vaikka laki ei suoraan 
koskisikaan urheilua, esimerkkitapa-
usten kilpailunrajoituslainsäädännöstä 
johdettujen periaatteiden noudatta-
minen lisää tasapuolisuusajattelua ja 
vähentää konflikteja urheilutoiminnan 
piirissä.

Kilpailu-
määräykset
Lajiliitolla on erittäin vahva asema suh-
teessa seuroihin asioissa, jotka koskevat 
kilpailutoimintaa ja -määräyksiä. Kil-
pailumääräyksistä päätetään lajiliiton 
säännöissä. Määräykset voivat sisältää 
myös muita kuin puhtaasti urheilullisia 
asioita. Määräyksissä voidaan esimer-
kiksi puuttua SLU:n eettisen työryh-
män esittämiin seurojen talousasioita 
koskeviin epäkohtiin ja määrätä seurat 
hoitamaan taloushallintonsa säädösten 
mukaisesti kilpailukiellon uhalla. 

Kilpailumääräyksiä hyväksyttäessä 
on erityisen tärkeää, että määräykset 
ovat lajin luonteen ja toiminnan laa-
dun kannalta perusteltuja ja kohtelevat 
tasapuolisesti kaikkia seuroja. Samalla 
lajiliittojen on otettava huomioon, että 
seuroilla on kilpailutapahtumaan liit-
tyviä oikeuksia, joista liitto ei voi tehdä 
sopimuksia ilman seurojen suostumus-
ta. Esimerkiksi lajiliitto ei yksipuolisesti 
voi myydäseurojen järjestämien kilpai-
lujen televisiointioikeuksia tai määrätä, 
että liiton alaisissa seurojen järjestämis-
sä kilpailuissa vain yksi urheiluvaatetoi-
mittaja saa harjoittaa kauppaa. 

Lajiliittojen on myös otettava huomioon, 
että kilpailumääräysten muutoksiin on 
seuroille varattava riittävästi aikaa so-
peutua. Esimerkiksi SM-sarjaan nouse-
misen tai sieltä putoamisen kriteerit on 
määriteltävä niin, että kaikilla seuroilla 
on riittävästi aikaa valmistautua kritee-
rien muutoksiin.

Hyväksytyt 
välineet
Kilpailumääräyksissä saattaa olla 
mainintoja myös urheiluvälineistä. Väli-
neiden auktorisointia, ”ainoa virallinen 
pallo”, on käytetty paljon. Periaatteessa 
hyväksymismenettely on kilpailulain-
säädännönkin mukaan mahdollinen, 
mutta sen tarkoituksena tulee olla 
jokin muu kuin varojenkeruu lajiliitolle. 
Hyväksynnän jälkeen kaikkia hyväk-
syttyjä välineitä tulee voida käyttää 
kilpailuissa.

Hyväksymismenettelylle ja menette-
lyn ehdoille tulee olla objektiivisessa 
tarkastelussa hyväksyttävä syy, kuten 
turvallisuus tai otteluiden tasaväkisyy-
den varmistaminen välineiden tiettyjen 
ominaisuuksien standardisoinnilla. 
Hyväksyntä tulee antaa kaikille vaati-
mukset täyttäville välineille ja hyväk-
synnästä perittävän korvauksen tulee 
olla kohtuullinen ja tasapuolinen. Koh-
tuullinen korvaus voisi olla esimerkiksi 
hyväksynnästä aiheutuneet kustannuk-
set. Jos lajin sääntöjen mukainen väline 
on hyväksytty kansainvälisen liiton 
toimesta, kansallinen hyväksyntä ei ole 
erikseen tarpeellinen.

Kilpailu-
lisenssin 
tapaturma-
vakuutus
Lajiliitto voi edellyttää, että urheilijal-
la on tapaturmavakuutus ennen kun 
hänelle annetaan kilpailuoikeus (kilpai-
lulisenssi). Vakuutusta ei kuitenkaan 
saa liittää pakollisena kilpailulisenssiin. 
Urheilijalla tulee olla oikeus itse päättää, 
mistä vakuutusyhtiöstä hän vaaditta-
van tasoisen tapaturmavakuutuksen 
hankkii. Lisenssissä voi olla lajiliiton 
vakuutusyhtiön kanssa neuvottelema 
vakuutus, jonka urheilija saa halutes-
saan ottaa.

Kaupallinen 
yrittäjä 
lajitapahtuman 
järjestäjänä
Jos lajitapahtuman järjestäjänä on 
ulkopuolinen taho, joka ei ole lajiliiton 
jäsen, tapahtuman järjestäminen voi 
vaatia liiton luvan. Tätä varten lajiliiton 
on päätettävä, millä ehdoin turnausten 
ja tapahtumien järjestäminen voidaan 
antaa hoidettavaksi muille kuin liiton 
jäsenille. Lajiliiton on päätettävä luvan 
myöntämisjärjestelmästä, menettely-
tavoista ja määräajoista. Tapahtuman 
järjestämisestä on syytä tehdä kirjal-
linen sopimus, jossa sovitaan ainakin 
seuraavista asioista:
•	 miten ulkopuolisen järjestämät ta-

pahtumat otetaan huomioon lajiliiton 
tapahtuma-aikataulussa ja -kalente-
rissa mm. päällekkäisyyksien ehkäise-
miseksi

•	 lajin toimintasääntöjen, kilpailusääntö-
jen ja kurinpitosääntöjen noudattami-
nen kilpailussa

•	 mikä taho huolehtii kurinpitomenet-
telystä, rangaistusten antamisesta tai 
rikkeiden ilmoittamisesta

•	 toimitsijoiden ja erityisesti erotuoma-
reiden kelpoisuus

•	 miten vakuutukset ja turvallisuus 
hoidetaan sekä

•	 mahdollinen korvaus järjestämisoi-
keudesta liitolle.

SEuraN TaLOuS

yhtiömuotoisten seurojen on toimittava 
osakeyhtiölain mukaan ja hoidettava 
siten myös taloutensa yhdistyksistä 
poikkeavalla tavalla.

Kirjanpidon 
perusperiaatteet 

Kirjanpitolain mukaan yhdistykset ja 
säätiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia. 
Lisäksi yhdistys- ja säätiölaissa on 
omat mainintansa kirjanpidon laatimis-
velvollisuudesta.

Suoriteperusteisuus
Kirjanpidon perusperiaatteisiin kuuluu 
suoriteperusteisuus. Suoriteperustei-
suuden mukaan tapahtumat kirjataan 
kirjanpitoon jo niiden syntyvaiheessa. 
Meno kirjataan tavaran tai palvelun 
vastaanottohetkellä ja tulo suoritteen 
luovutushetkellä. Maksusuoritus tapah-
tuu ja rekisteröityy kirjanpitoon erillise-
nä tapahtumana vasta myöhemmin.

Kirjanpitolain mukaan menot ja tu-
lot voidaan tilikauden aikana kirjata 
myös maksuperusteisesti eli silloin, kun 
maksu tapahtuu. Tällöin on kuitenkin 
myyntisaamiset ja ostovelat voitava jat-
kuvasti selvittää. Viimeistään tilinpää-
tökseen on kirjattava kaikki saamiset 
ja velat.

Yleistä on suorite- ja maksuperusteen 
yhteiskäyttö. Tällöin säännölliset ns. 
toistuvaissuoritukset (esim. sähkö-, pu-
helin- ja vuokramenot) kirjataan mak-
superusteen mukaan ja muut menot 
suoriteperusteen mukaan. Suoriteperus-
teisuus antaa paremmat mahdollisuudet 
tilikauden aikaiseen tulojen ja menojen 
seuraamiseen, talousarviovertailuun ja 
myös lopullisen tuloksen realistiseen 
ennakointiin. 

Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
Kirjanpitoaineiston säilyttämisestä 
on kirjanpitolaissa omat säädöksensä. 
Aineiston säilyttämisaika on joko 6 tai 
10 vuotta.

Kymmenen (10) vuoden säilytysaika 
•	 -kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-

erittelyt) ja käyttöaikaa koskevin 
merkinnöin varustettu tililuettelo (ti-
likartta) on säilytettävä vähintään 10 
vuotta tilikauden päättymisestä.

Kuuden (6) vuoden säilytysaika 
•	 -tositteet ja liiketapahtumia koskeva 

kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä 
mainittu kirjanpitoaineisto on säilytet-
tävä vähintään 6 vuotta sen vuoden 
lopusta lukien, jonka aikana tilikausi 
on päättynyt. 

•	
Kirjanpitoaineisto tasekirjaa lukuun 
ottamatta voidaan säilyttää myös 
koneellisella tietovälineellä Kauppa- ja 
teollisuusministeriön menettelytapaoh-
jeiden mukaisesti.

Velvollisuus toimittaa 
tilinpäätösasiakirjat 
viranomaisille
Yleishyödyllisellä yhdistyksellä ei ole 
yritystoimintaan verrattavaa velvoitetta 
tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta 
viranomaisille. Jos yhdistys kuitenkin 
harjoittaa liiketoimintaa, on sen tietyin 
edellytyksin toimitettava jäljennös tilin-
päätöksestä patentti- ja rekisterihalli-
tuksen kaupparekisteriosastolle. Säätiön 
on sen sijaan säätiölain mukaan toimi-
tettava patentti- ja rekisterihallitukselle 
(säätiörekisteriin) jäljennökset tilin-
päätösasiakirjoista kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Valtionavustusta saaville järjestöille on 
avustuksen myöntäjän toimesta annettu 
ohjeita kirjanpidon järjestämisestä ja 
tilinpäätöksestä sekä tilinpäätösinfor-

Taloushallinto on oleellinen osa seuran 
toimintaa. Talousasioiden hoitamista ja 
vastuukysymyksiä sekä sisäistä valvon-
taa seurassa voidaan tehostaa laatimal-
la erillinen taloussääntö. Taloussääntö 
sisältää ohjeet hallituksen ja toimin-
nanjohtajan sekä mahdollisten muiden 
talousasioita hoitavien tehtävistä ja 
vastuista, taloussuunnittelusta, kir-
janpidosta, tilinpäätöksestä, sisäisestä 
valvonnasta ja tilintarkastuksesta.

Toimiessaan yhteisölle syntyy jatkuvasti 
menoja ja tuloja. 

Menojen ja tulojen muodostamaan 
käyttötalouteen kuuluu: 

•	 varsinaisen sääntöjen mukaisen toi-
minnan tuotot ja kulut

•	 varainhankinnan tuotot ja kulut
•	 sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 

ja kulut
•	 mahdolliset satunnaiset tuotot ja kulut
•	 yleisavustukset.

Lisäksi yhteisöllä voi olla osana 
talousprosessia pääomataloutta kuten: 

•	 lainojen nostoa ja takaisinmaksua
•	 investointeja ja omaisuuden myyntiä.

Yhteisön toiminnasta (talousproses-
sista) aiheutuvat maksut ja muut 
tilitapahtumat rekisteröidään yhteisön 
kirjanpitoon kirjanpitolakia ja -asetusta 
sekä hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. 
Hyvä kirjanpito mahdollistaa oikeitten 
ja riittävien tietojen saamisen, mikä 
omalta osaltaan lisää ulkopuolisten 
intressitahojen luottamusta yhteisöä 
kohtaan. Lisäksi esim. julkisten avus-
tusten antajat saattavat antaa ohjeita 
kirjanpidon järjestämisestä.

Kun seuraavissa jaksoissa on käsitelty 
seuraa, tarkoitetaan seuralla pääsään-
töisesti vain yhdistysmuotoisia seuroja. 
Näin ollen Suomessakin 1990-luvun 
lopulla alkanutta urheiluseurojen yhtiöi-
tymistä ei ole otettu huomioon. Osake-
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maation toimittamisesta avustuksen 
myöntäjälle. Myös kaupungilla/kunnalla 
on omat ohjeensa kaupungin-/kunnan-
avustusta saavien seurojen tilinpää-
töksen ja talousarvion toimittamisesta 
tiedoksi avustuksen myöntäjälle.

Liiketoimintaa harjoittavan on tehtävä 
myös veroilmoitus. Mikäli yleishyödyl-
linen yhteisö on saanut verohuojen-
nuksen hakemastaan liiketoiminnan 
tuloksesta, on veroilmoitus ehdotto-
masti muistettava jättää. Muutoinkin 
yhdistyksen kannattaa nykyisten ve-
rolakien ja tulkintojen puitteissa jättää 
veroilmoitus tilikauden toiminnastaan. 
Näin on mahdollisuus saada verottajalta 
vahvistus, ettei yhdistyksen toiminta 
ole verotettavaa toimintaa, jolloin myös 
vältetään mahdollinen jälkiverotus 
taannehtivasti useammalta vuodelta. 
Veroilmoituksen jättöaika on yleensä 
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä 
(jos tilikausi = kalenterivuosi).

Tilikartta ja 
kirjaussuunnitelma 

Kirjanpitoon kuuluu tilikartta ja kirjaus-
suunnitelma.

Tilikartta on luettelo tilikauden aikana 
käytössä olevista tileistä. Tilikartassa 
tuotto- ja kulutilit muodostavat oman 
ryhmänsä (tulostilit) ja omaisuus-, 
pääoma- ja velkatilit oman ryhmänsä 
(tasetilit).

Kirjaussuunnitelmassa määritetään, mi-
tä eriä kullekin tilille kirjataan. Kirjan-
pitotilien sisältö on pidettävä jatkuvasti 
samana. Jos muutoksia tehdään, on ne 
hyvä ajoittaa tilikauden vaihteeseen. 
Tilikartassa tulee huomioida myös 
ulkopuolisten intressitahojen tarpeet. 
Ainakin verottajan ja julkisten avustus-
ten antajien tarpeet on huomioitava.

Tositteet 
Kirjanpito perustuu tositteisiin. To-
sitteiden muodolle ja niihin tehtäville 
merkinnöille on lukuisa määrä vaati-
muksia, mm.

•	 tositteet on numeroitava ja päivättävä
•	 merkinnät tositteisiin tehdään selvästi 

ja pysyvällä tavalla (ei lyijykynällä)
•	 matkalaskusta on käytävä ilmi mat-

kustajan nimi, matkustustapa, matka-
aika, kuljettu matka sekä matkan 
tarkoitus

•	 edustuskuluihin liittyvistä tositteista 
tulee ilmetä tilaisuuden tarkoitus ja 
osanottajat. 

Ostolaskujen, kuittien ja muiden tosittei-
den tulee olla alkuperäisiä. Tämä kos-
kee myös matkalaskun liitteenä olevia 
matkalippuja ja vastaavia kuitteja.

Sisäiset tositteet eli muistiotositteet 
ovat tavallisesti kirjanpitovelvollisen 
itsensä laatimia oikaisu- tai siirtokirja-
uksia tilinpäätösvaiheessa. Muistiotosit-
teiden tulee olla päivättyjä ja tiliviennin 
perusteen tulee olla riittävän selvästi 
selostettu. Niihin voi liittää mahdolli-
suuksien mukaan pöytäkirjaotteita tai 
muita asiakirjoja viennin perustetta 
selvittämään. Muistiotositteen tulee olla 
siihen valtuutetun henkilön hyväksymä.

Laskujen tulee olla asianmukaisesti tar-
kastettuja ja hyväksyttyjä ennen niiden 
maksamista. Laskut hyväksyy mak-
settavaksi siihen valtuutettu henkilö 
(toiminnanjohtaja, suuremmissa yhtei-
söissä jonkin toimintayksikön johtaja, 
hallituksen puheenjohtaja tai nimetty 
hallituksen jäsen). Toiminnanjohtajan 
laskut hyväksyy hallituksen puheen-
johtaja tai muu hallituksen määräämä 
henkilö. Tarkastuksen ja hyväksymisen 
helpottamiseksi tositteet voi leimata to-
siteleimasimella, jolloin myös tositteiden 
tiliöinti selkeytyy.

Palkkakirjanpito 
Palkkalaskentaan liittyvät toimet ovat 
tärkeä osa taloushallintoa. Palkanlas-
kenta on kirjanpitolain ja verotuksen 
kautta säänneltyä toimintaa. Ennak-
koperintälain ja -asetuksen mukaan 
kirjanpitovelvollisen suorituksen 
maksajan on pidettävä suorituksista 
palkkakirjanpitoa. Muun suorituksen 
maksajan (satunnainen työnantaja) on 
tehtävä muistiinpanot, joista käy selville 
tilillepanokortilla ja vuosi-ilmoituksella 
vaaditut tiedot. Ennakkoperintäasetus 

antaa tarkemmat ohjeet palkkakirjanpi-
don järjestämisestä.

Kirjanpidon osat
Ennakkoperintälain ja -asetuksen 
mukaan kirjanpitovelvollisen suorituk-
sen maksajan kuten urheiluseuran on 
pidettävä maksamistaan suorituksista 
palkkakirjanpitoa. Muun suorituksen 
maksajan on tehtävä muistiinpanot. 
Palkkakirjanpito koostuu palkkakortista, 
palkkalistasta, tilimerkinnöistä, vuosi-
ilmoituksesta, valvontailmoituksesta, 
suorituksen saajan tositteesta, työnan-
tajasuoritusten tilisiirtolomakkeesta ja 
oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomak-
keesta.

Tilinpäätös
Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka 
uusimman kirjanpitolain muutok-
sen myötä sisältää tilinpäätöspäivän 
taloudellista asemaa kuvaavan taseen, 
tuloksen muodostumista kuvaavan tu-
loslaskelman ja rahoituslaskelman sekä 
näiden liitteenä olevat tiedot (liitetie-
dot). Lisäksi tilinpäätökseen on liitettä-
vä toimintakertomus.

Rahoituslaskelmavaatimus ei kuiten-
kaan koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä. 
Vaikka rahoituslaskelma ei yhdistyksille 
pakollinen olekaan, on se kuitenkin hyö-
dyllistä tilinpäätöksen yhteydessä laatia. 
Toimintakertomuksen laatimisvelvolli-
suuskaan ei koske ns. pieniä kirjanpito-
velvollisia.

Myös toteutuneiden tuottojen ja kulujen 
vertailu talousarvioon (= talousarviover-
tailu) lisää tilinpäätöksen informaatio-
arvoa.

Tasekirja
Tilinpäätös ja toimintakertomus kir-
joitetaan sidottuun tai välittömästi 
tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen 
sidottavaan tasekirjaan.
Sidotaan tasekirjaksi

•	 tase
•	 tuloslaskelma
•	 (rahoituslaskelma)
•	 taseen ja tuloslaskelman (sekä rahoi-

tuslaskelman) liitetiedot
•	 (toimintakertomus)
•	 tilinpäätöksen (ja toimintakertomuk-

sen) päiväys ja allekirjoitus
•	 luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, 

tositelajeista ja tieto niiden säilytysta-
voista.

Lisäksi tasekirjaan voidaan liittää
•	 tase-erittelyt ja liitetietojen erittely
•	 talousarviovertailu.

Taseessa ja tuloslaskelmassa esite-
tään myös vastaavat tiedot edelliseltä 
tilikaudelta (vertailutieto). Jos taseen tai 
tuloslaskelman erittelyä on muutettu, on 
vertailtavuuden säilyttämiseksi myös 
vertailutietoja mahdollisuuksien mu-
kaan oikaistava.

Tilinpäätös (ja toimintakertomus) 
päivätään ja sen allekirjoittaa allekir-
joitushetkellä toimiva päätösvaltainen 
hallitus (jokaisen hallituksen jäsenen 
nimikirjoitusta ei vaadita). Lisäksi toi-
mitusjohtaja tai vastaavassa asemassa 
oleva henkilö allekirjoittaa tilinpäätök-
sen. Allekirjoitus tehdään sidottuun tai 
välittömästi tilinpäätöksen valmistumi-
sen jälkeen sidottavaan tasekirjaan.

Toimintakertomus 
Kirjanpitolain säännösten mukaan 
kirjanpitovelvollisen on liitettävä tili-
kaudelta laadittavaan tilinpäätökseen 
toimintakertomus. Toimintakertomuk-
sessa on hyvä selvittää kirjanpitolain 
vaatimuksia laajemmin tilinpäätöstä, 
talousarvion toteutumista ja syitä mah-
dollisiin talousarviopoikkeamiin.

Pienet kirjanpitovelvolliset on kuiten-
kin vapautettu toimintakertomuksen 
laadintavelvollisuudesta. Säätiölain 
mukaan säätiöiden on kuitenkin aina 
laadittava toimintakertomus. Vaikka 
pienen kirjanpitovelvollisen yhdistyksen 
ei olekaan laadittava toimintakerto-
musta, se kuitenkin yleensä laaditaan, 
sillä se on yhteisön jäsenille ja muille 
intressitahoille hyvä apuväline saada 
taloustietoja yhteisön toiminnasta. Täl-
löin dokumentin parempi nimitys olisi 
vuosikertomus.

Pieni 
kirjanpitovelvollinen
- sekä päättyneellä että sitä välittömäs-
ti edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt 
enintään yksi seuraavista rajoista:
•	 liikevaihto tai sitä vastaava tuotto  

7 300 000 €
•	 taseen loppusumma 3 650 000 €
•	 palveluksessa keskimäärin 50   

henkilöä.

Tuloslaskelma 
 Tuloslaskelma kertoo tilikauden 
(toimintavuoden) taloudellisen tuloksen. 
Kirjanpitoasetus määrittää yhdistystoi-
minnalle oman tuloslaskelmakaavansa. 
Varsinaisen toiminnan kuluista esite-
tään omina erinään ainakin henkilös-
tökulut, poistot ja muut kulut. Poistot 
esitetään pääsääntöisesti varsinaisen 
toiminnan ryhmässä. Suunnitelman 
mukaiset poistot (sumu-poistot) eivät 
edelleenkään ole pakollisia yhdistyksille 
ja säätiöille. Niiden tekemistä kuitenkin 
suositellaan hyvän kirjanpitotavan mu-
kaisina silloin, kun poistoilla on merkit-
tävä vaikutus yhteisön tulokseen. 

Kaava on minimiesitystapa, ja tuloslas-
kelma onkin asetuksen mukaan laa-
dittava kaavaa yksityiskohtaisempana, 
mikäli se on tuloksen muodostumiseen 
vaikuttavien tekijöiden selventämi-
seksi tarpeen. Varsinaisen toiminnan 
tuotot ja kulut voidaan eritellä toimin-
nanaloittain tuloslaskelmassa tai sen 
liitteenä. Toiminnanaloja voivat olla 
esim. koulutus-, valmennus-, kilpai-
lu-, nuoriso- ja julkaisutoiminta sekä 
hallinto. Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön liikuntajärjestöille antaman ohjeen 
mukaan nämä käyttävät yhdistyksen 
tuloslaskelmakaavaa ja täydentävät sitä 
kustannuspaikkalaskentaan perustuvilla 
toiminnanaloittaisilla raporteilla. Järjes-
töillä toiminnanalat ovat nuorisourhei-
lu, harrasteliikunta, huippu-urheilu ja 
järjestötoiminta. Kyseiset OKM:n ohjeet 
sopivat hyvin myös seurojen käyttöön.

Tulojen kirjaamisessa kirjanpitoon ja 
niiden esittämisessä tuloslaskelmassa 
on tarkoin erotettava toisistaan varsi-
naiseen toimintaan liittyvien tulojen ja 
varainhankinnan tulojen luonne. Tällä 
seikalla on merkitystä nimenomaan 

verotuksen kannalta.

Varsinaisen toiminnan suoritteet ovat 
yleensä yhdistyksen varsinaisen sääntö-
jen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi 
tuotettuja palveluita joko jäsenille tai 
muille. Varsinaisen toiminnan tuottoja 
ovat toimintaan osallistuvilta kerättävät 
maksut, kuten:
•	 osanottomaksut koulutus-, valmen-

nus-, kilpailutapahtumiin tai kursseille
•	 pääsylipputulot
•	 itse tuotetut pääasiassa toimintaan 

osallistuville tarkoitetut ja yhteisön 
toimintaa välittömästi palvelevat kou-
lutus- ja valmennusjulkaisut sekä muu 
vastaava materiaali

•	 jäsenlehtien tilausmaksut.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion-
apua saaville liikuntajärjestöille anta-
man kirjanpito-ohjeen mukaan kaikki 
muut myyntituotot (esim. tapahtumien 
yhteydessä harjoitettavan tarjoilu- tai 
myyntitoiminnan tuotot) käsitellään 
varainhankintana tai mahdollisesti 
liiketoimintana. Ohje on ylimalkainen 
verotuksen näkökulmasta, koska osa 
em. tuloista voi olla verottomia ja osa 
verollisia. Vain riittävän yksityiskohtai-
nen kirjaus takaa niin ministeriön kuin 
verottajan tarpeiden huomioonottami-
sen.

Varainhankinnan tuotot ovat moninai-
sin tavoin hankittuja varoja varsinaisen 
toiminnan rahoittamiseksi. Varainhan-
kinnan tuottoja ovat:
•	 jäsenmaksutuotot
•	 lisenssimaksutuotot
•	 keräys- ja arpajaistuotot
•	 ilmoitus- ja mainostuotot
•	 yhteistyösopimustuotot
•	 lahjoitukset ja avustukset
•	 talkootyötuotot
•	 myyntituotot (mm. tarvikevälitys)
•	 liiketoiminnan tuotot. 
•	
Yhdistyksen varainhankinnan tuotot 
ovat myös pääsääntöisesti verottomia. 
Verotusasioita käsitellään erikseen. 

Mahdollinen liiketoiminnan harjoittami-
nen, josta yhdistys on verovelvollinen 
sekä tuloverotuksen että arvonlisävero-
tuksen osalta, on kirjanpidossa sel-
västi erotettava muusta verottomasta 
varainhankinnasta. Liiketoiminnasta on 
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parasta pitää erillistä kirjanpitoa, josta 
tilinpäätöksen yhteydessä bruttotulot 
ja bruttokulut siirretään yhdistyksen 
kirjanpitoon varainhankinnan ryhmään. 
Erillisessä liiketoiminnan kirjanpidossa 
käytetään liiketoiminnan tuloslaskel-
makaavaa. Kun yhteisö jättää veroil-
moituksen, tulee sen liitteenä olevasta 
tuloslaskelmasta erottua selvästi 
verollinen toiminta ja veroton toiminta. 
Huolimattomasti laadittu tuloslaskelma 
saattaa johtaa koko varainhankinnan 
verottamiseen aiheettomasti.

Tase 
Tase kertoo yhteisön taloudellisen 
aseman (omaisuus- tai velkatilan-
teen) ja rahoitusaseman tilikauden 
viimeisenä päivänä. Taseen Vastaavaa 
-puoli jakaantuu pysyviin ja vaihtuviin 
vastaaviin. Pysyviä ovat erät, jotka on 
tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti 
useana tilikautena. Muut vastaavien 
erät ovat vaihtuvia. 
 
Vastattavaa -puolen jako on edel-
leen oma pääoma, tilinpäätössiirtojen 
kertymä, pakolliset varaukset ja vieras 
pääoma. Yleishyödyllisen yhteisön ja 
säätiön on ilmoitettava taseessa erik-
seen sellaiset varat tai pääoma, joiden 
suhteen on rajoittavia erityismäärä-
yksiä; lähinnä omakatteiset rahastot. 
Omakatteisten rahastojen pääoma 
esitetään omana eränään taseen vas-
tattavissa. 
 
Kirjanpitoasetuksen mukainen tase-
kaava on tarkoitettu kaikille kirjanpi-
tovelvollisille, eivätkä taseen nimikkeet 
sovellu aina sellaisenaan yleishyödylli-
selle yhteisölle. Tätä helpottaa se, että 
pienillä kirjanpitovelvollisilla, jollaisia 
yleensä yhdistykset ovat, on mahdol-
lisuus laatia taseensa lyhennettynä 
seuraavan kaavan mukaisesti:

Vastaavaa
a  Pysyvät vastaavat 

1.  Aineettomat hyödykkeet 
2.  Aineelliset hyödykkeet 
3.  Sijoitukset

B  Vaihtuvat vastaavat 

1.  Vaihto-omaisuus 

2.  Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset  
 erikseen 
3.  Rahoitusarvopaperit 
4.  Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa
a  Oma pääoma 

1.  Osake-, osuus- tai muu vastaava  
 pääoma 
2.  Ylikurssirahasto 
3.  Arvonkorotusrahasto 
4.  Käyvän arvon rahasto 
5.  Muut rahastot 
6.  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
7.  Tilikauden voitto (tappio)

B  Tilinpäätössiirtojen kertymä 

C  Pakolliset varaukset 

D  Vieras pääoma; lyhyt- ja   
 pitkäaikainen erikseen 

Lyhennetyssä taseessa on lisäksi 
eriteltävä myyntisaamiset, ostovelat ja 
saadut ennakkomaksut.

Liitetiedot ja  
tase-erittelyt 

Liitetiedot
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja 
riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisä-
tiedot ilmoitetaan liitetiedoissa. 

Yhdistykset voivat kuitenkin esittää 
liitetiedot lyhennettyinä, mikäli - kuten 
useimmiten - pienen kirjanpitovelvolli-
sen määritteen edellytykset toteutuvat.

Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä 
vähintään seuraavat tiedot:
•	 annetut pantit ja velan vakuudek-

si annetut kiinnitykset, takaukset, 
vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä 
vastuusitoumukset; sekä

•	 peruste, jonka mukaista kurssia on 
käytetty muutettaessa ulkomaanra-
han määräiset saamiset sekä velat ja 
muut sitoumukset Suomen rahaksi, 
jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän 
kurssia.

Tilinpäätöksen informaatioarvon vuoksi 
yhdistysten kannattaa laatia liitetiedot 
lyhennettyjä tietoja laajempana. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön valtionapua 
saaville liikuntajärjestöille antamat tilin-
päätösohjeet edellyttävät huomattavasti 
laajempia liitetietoja kuin pelkät pienen 
kirjanpitovelvollisen lyhennetyt tiedot. 
Lyhennetyt liitetietovaatimukset eivät 
koske säätiöitä, vaikka ne olisivatkin 
kooltaan pieniä kirjanpitovelvollisia.

Tase-erittelyt
Lisäksi tilinpäätöstä varmentamaan on 
laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen 
erittelyt. Tase-erittelyissä esitetään 
yksityiskohtaisesti ryhmittäin eritelty-
nä kunkin tase-erän sisältö pysyvistä 
vastaavista, vaihtuvista vastaavista, 
vieraasta pääomasta ja pakollisista 
varauksista. Liitetiedoista eritellään 
ryhmittäin vastuista ja vakuuksista laa-
ditut liitetiedot. Edellä mainitut erittelyt 
päivätään ja niiden laatijat allekirjoit-
tavat ne. Koneelliselle tietovälineelle 
laadittu erittely puolestaan varmenne-
taan laatijan ja merkinnän tekohetken 
ilmaisevalla tunnuksella.

Varaukset ja 
rahoituslaskelma 

Varaukset
Kirjanpitolain mukaan on tilinpäätös-
hetkellä kirjattava kirjanpitoon myös 
ne vastaiset menot ja menetykset, 
jotka kohdistuvat päättyneeseen tai 
aikaisempaan tilikauteen ja perustu-
vat lakiin tai sitoumukseen sivullista 
kohtaan ja joiden täsmällistä määrää 
tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä, 
mutta joiden toteutuminen on kuitenkin 
varma tai todennäköinen ja joiden tie-
detään ilmeisesti toteutuvan. Myöskään 
ko. menoa vastaava tulo ei ole varma 
tai todennäköinen.

Kirjaus on siis tehtävä, vaikka menot ja 
menetykset eivät vielä ole realisoitu-
neet. Vastaisia menoja tai menetyksiä 
voi syntyä esim. varautumisesta vahin-
gonkorvauksiin tai oikeudenkäyntikului-
hin. Menot kirjataan tuloslaskelmaan ao. 
kulutileille. Mikäli em. vastaisen menon 

tai menetyksen täsmällistä ajankohtaa 
ei tiedetä, kirjataan se taseen vastat-
tavien puolelle pakollisiin varauksiin; 
muutoin siirtovelkoihin.

Tilinpäätöksessä saadaan tehdä in-
vestointi-, toiminta- tai muu sellainen 
varaus. Kyseisen vapaaehtoisen varauk-
sen tekeminen edellyttää varauksen hy-
väksymistä myös verotuksessa, minkä 
vuoksi ne eivät yleensä ole yleishyödyl-
liselle yhteisölle mahdollisia. 

rahoituslaskelma
Vaikka rahoituslaskelma ei olekaan yh-
distyksille ja säätiöille pakollinen, suo-
sitellaan sen liitämistä tilinpäätökseen 
tilinpäätöksen informaatioarvon lisää-
miseksi. Rahoituslaskelma havainnollis-
taa tilikauden aikaisen rahan hankin-
nan ja käytön. Oman suosituksensa on 
antanut mm. opetus- ja kulttuuriminis-
teriö avustamilleen liikuntajärjestöille. 
Rahoituslaskelma voidaan laatia myös 
tulevan toimintavuoden talousarvion 
liiteaineistoksi (rahoitusbudjetti). Sen 
avulla ennakoidaan rahan kertyminen 
ja sen käyttö sekä riittävyys mahdolli-
siin investointeihin.

Konsernitilinpäätös 
Pääsääntöisesti konsernitilinpäätöksen 
joutuvat laatimaan määrätyin edel-
lytyksin osakeyhtiöt sekä avoimet ja 
kommandiittiyhtiöt, joiden vastuunalai-
sena yhtiömiehenä on osakeyhtiö. Tä-
män lisäksi konsernitilinpäätöksen on 
velvollinen laatimaan myös muu kuin 
edellä tarkoitettu emoyritys, jos se har-
joittaa liiketoimintaa. Tämän mukaan 
myös aatteellisen yhdistyksen ja säätiön 
on laadittava konsernitilinpäätös, jos se 
harjoittaa liiketoimintaa. Aatteellista yh-
distystä ja säätiötä pidetään liiketoimin-
taa harjoittavana ja siten velvollisena 
laatimaan konsernitilinpäätöksen, jos se 
osallistuu aktiivisesti tytäryritystensä 
johtamiseen, rahoittamiseen ja muu-
hun näihin rinnastettavaan toimintaan. 
(Huom! Liiketoiminnan määrittely tässä 
yhteydessä on eri asia kuin tuloverolain 
tarkoittama liiketoiminta.)

Konsernitilinpäätös saadaan jättää 
laatimatta, mikäli sekä päättyneellä että 

sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudel-
la on ylittynyt enintään yksi seuraavista 
rajoista, emoyrityksen ja tytäryritysten 
osalta yhteenlaskettuna:
•	 liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 

300 000 euroa
•	 taseen loppusumma 3 650 000 euroa
•	 palveluksessa keskimäärin 50   

henkilöä.

Liikevaihtoa vastaavaksi tuotoksi las-
ketaan varsinaisen toiminnan tuottojen, 
varainhankinnan tuottojen sekä sijoitus- 
ja rahoitustoiminnan tuottojen yhteis-
määrä.

Vaikka yhdistyksen tai säätiön ei em. 
rajojen puitteissa olisikaan laaditta-
va konsernitilinpäätöstä, saattaa sen 
laatiminen olla tilinpäätöksen informaa-
tioarvon lisäämiseksi perusteltua. Näin 
esim. silloin, kun jokin osa tai jotkin 
osat yhdistyksen toiminnasta on vero-
tuksellisista tai muista syistä siirretty 
erillisiin osakeyhtiöihin.

Ennakonpidätys
Urheiluseuralla on työnantajana ja pal-
velujen ostajana useamman tyyppisiä 
maksun vastaanottajia. Maksaessaan 
suorituksen työn tekijälle tai palvelun 
myyjälle maksajan on tiedettävä vel-
vollisuudestaan toimittaa suorituksesta 
ennakonpidätys ja maksaa työnantajan 
sosiaaliturvamaksu.

Jos kyseessä on ennakkoperintälain 
mukainen palkka, ennakonpidätys on 
toimitettava ja työnantajan sosiaalitur-
vamaksu maksettava. Sosiaaliturva-
maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa 
työsuhteeseen perustumattomista yksit-
täisistä luento- ja esitelmäpalkkioista.

1.  Jos kyseessä on urheilemisesta  
 maksettava palkka tai palkkio, enna- 
 konpidätys on toimitettava. Työn- 
 antajan sosiaaliturvamaksua ei  
 kuitenkaan tarvitse maksaa palk- 
 kiosta vaan ainoastaan työsuh- 
 teeseen perustuvasta palkasta. Jos  
 urheilemisesta saatu palkka tai  
 palkkio maksetaan suoraan valmen- 
 nus- tai urheilijarahastoon, enna- 
 konpidätystä ei kuitenkaan tarvit- 

 se toimittaa. Työsuhteen perusteella  
 maksettavasta urheilijan palkasta on  
 urheilijarahastoon siirrettäessä  
 maksettava sosiaaliturvamaksu.
2.  Jos kyseessä on maksu työstä, jota  
 ei ole tehty työsuhteessa (työkor- 
 vaus) ja maksun saaja on merkitty  
 ennakkoperintärekisteriin, ennakon- 
 pidätystä ei ole toimitettava.
3.  Jos kyseessä on em. työkorvaus ja  
 maksun saajaa ei ole merkitty  
 ennakkoperintärekisteriin, on enna- 
 konpidätys toimitettava. Siitä ei kui- 
 tenkaan makseta sosiaaliturva- 
 maksua.

Ennakkoperintärekisteriotteen voi tar-
kastaa osoitteesta www.ytj.fi.

Ennakonpidätys 
palkasta 

Ennakonpidätys toimitetaan palkasta, 
johon lasketaan mukaan luontoisetujen 
raha-arvo ja muut mahdolliset korvauk-
set, jotka eivät ole verovapaita tai muu-
ten vapautettu ennakonpidätysvelvolli-
suudesta Verohallituksen päätöksellä.
Ennakkoperintälain 13 §:n mukaan 
palkalla tarkoitetaan:

1.  kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota,  
 etuutta ja korvausta, joka saadaan  
 työ- tai virkasuhteessa;
2.  kokouspalkkiota, henkilökohtaista  
 luento- ja esitelmäpalkkiota, hallin- 
 toelimen jäsenyydestä saatua   
 palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota,  
 avoimen yhtiön ja kommandiitti- 
 yhtiön yhtiömiehen nostamaa  
 palkkaa sekä luottamustoimesta  
 saatua korvausta.

Palkkaan luetaan myös luontoisedut, 
jotka arvioidaan rahaksi Verohallituk-
sen vuosittain vahvistamien perustei-
den mukaan. Palkaksi katsotaan myös 
henkilökuntaedut siltä osin kuin ne 
eivät ole tavanomaisia ja kohtuullisia.

Rahapalkan ja luontoisedun (esimerkik-
si ravinto-, auto- ja asuntoetu) yhteis-
määrästä laskettu ennakonpidätys 
vähennetään rahapalkasta. Jos palkka 
koostuu pelkästään luontoiseduista, 
ei ennakonpidätystä voida toimittaa. 
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Työnantajan sosiaaliturvamaksu on täl-
löinkin maksettava, ellei kysymyksessä 
ole urheilemisesta saatu tulo.

Ennakonpidätysasioissa työsuhteen kä-
site on tärkeä. Sitä käsitellään myöhem-
min kappaleessa, Seura työnantajana. 

Esimerkkejä
Käytännössä työsuhde syntyy helpos-
ti tavanomaisen harrastustoiminnan 
käsitteestä huolimatta. Esimerkiksi 
valmentajat, ohjaajat ja joukkueurheilijat 
ovat usein työsuhteessa seuraansa, jos 
he saavat korvausta työstään. Sen si-
jaan erotuomarit ja yksilöurheilijat ovat 
harvoin työsuhteessa urheiluseuraan, 
koska seuralta ”työnantajana” puuttuu 
direktio-oikeus.
 
Pelaajavalmentajat ovat työsuhteessa 
seuraansa. Ongelmana on tällöin, mikä 
osuus palkasta tulee pelaamisesta ja 
mikä valmentamisesta. Palkka jaetaan 
urheilijan ja valmentajan osuuksiin sen 
mukaan kuin sopimuksessa on mainit-
tu. Jos sopimuksessa ei ole mainintaa 
miten palkka jakaantuu urheilemiseen 
ja valmentamiseen, koko palkan voi-
daan katsoa tulevan valmentamisesta.

Työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
Maksamansa palkan perusteella työn-
antaja on velvollinen maksamaan myös 
työnantajan sosiaaliturvamaksun. Se 
lasketaan prosenttiosuutena palkan 
määrästä, johon luetaan myös luontois-
edut. Työnantajan sosiaaliturvamak-
su (=sairausvakuutusmaksu) on 2,14 
(2014) prosenttia palkasta. 
 
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei 
makseta urheilijan palkkiosta (Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksun suo-
rittamisesta urheilemisesta saadusta 
palkkiosta 375/1995). Urheilijan palkki-
oita ovat mm. kilpailupalkinnot, mai-
nos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat 
palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut 
urheilijastatukseen perustuvat palkkiot, 
joiden saaja ei ole työsuhteessa mak-
sajaan. Sosiaaliturvamaksu maksetaan 
työsuhteisten urheilijoiden palkoista.

Kulukorvaukset
Ennakonpidätystä ei toimiteta Verohal-
lituksen päätöksen mukaisista verova-
paista matkakustannusten korvauksista 
kuten päivärahoista, matkalipuista ja 
oman ajoneuvon käyttämisestä työajoi-
hin maksettavista kilometrikorvauk-
sista. Ennakonpidätystä ei myöskään 
toimiteta niistä työstä johtuvista korva-
uksista, jotka on vapautettu ennakonpi-
dätyksestä.

Verohallituksen päätös verovapaista 
matkakustannusten korvauksista 
vuonna 2014 

•	 Kokopäiväraha 39 €
•	 Osapäiväraha 18 €
•	 Kilometrikorvaus 43 snt/km
•	 Ateriakorvaus 9,75 €

Ennakonpidätystä toimittamatta voi-
daan korvata vain ne kustannukset, 
jotka välittömästi liittyvät siihen työhön, 
josta korvaus maksetaan. Näin ollen 
esimerkiksi urheilukilpailun järjestäjä 
voi ennakonpidätystä toimittamatta 
korvata urheilijalle vain välittömästi 
kilpailusta aiheutuneet matka- ja muut 
kulut, mutta ei sitä vastoin väline- ja 
harjoittelukustannuksia. Kulukorvaukset 
maksetaan aina tositteita vastaan. Eri-
tyisesti on korostettava, että kustannus-
ten korvaamisen on aina perustuttava 
todellisiin tapahtumiin kuten tehtyihin 
työmatkoihin tai soitettuihin puheluihin 
ja niistä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Urheiluseura voi siis korvata jäsenel-
leen tai toimihenkilölleen, kuten pu-
heenjohtajalle esimerkiksi puhelinkuluja, 
jotka ovat aiheutuneet seuran asioiden 
hoitamisesta. Kulujen korvaamisen on 
perustuttava luotettavaan selvityk-
seen. Selvitys on seuran kirjanpidon 
tosite, jossa asianomainen korvauksen 
saaja selvittää seuran puolesta soitetut 
puhelut, niiden tarkoituksen, puheluiden 
keston ja mihin verkkoon on soitettu. 

Ellei tarkempaa selvitystä puhelujen 
luku- tai euromääristä saada, mutta 
korvattavia puhelinkuluja on annetun 
luotettavan selvityksen perusteella kui-
tenkin syntynyt, voi korvauksen maksa-
ja arvioida korvattavan määrän. Seura 
ei kuitenkaan voi maksaa jäsenensä 
tai toimihenkilönsä oman puhelimen 

puhelinlaskua kokonaan, koska lähtö-
kohtaisesti ainakin osan puhelinkuluista 
katsotaan syntyvän muusta kuin seuran 
asioiden hoitamisesta. Jäsenen tai toi-
mihenkilön oman puhelimen kuukausi-
maksua seura ei voi veroseuraamuksit-
ta maksaa. Korvattaessa puhelinkuluja 
arvion perusteella seuran kirjanpidon 
maksutositteeseen liitetään annetun 
selvityksen lisäksi korvauksen saajan 
puhelinlasku.

Tuloverolain 69.4 §:n muutoksen mu-
kaan työnantaja voi kustantaa työnte-
kijän kotiin tietoliikenneyhteyden, jonka 
yksityiskäytön osuus on verovapaa 
henkilökuntaetuus. Mahdollisuus koskee 
myös eräitä muita kuin työsuhteessa 
olevia esimerkiksi luottamushenkilöitä. 
Tuoreimpana muutoksena lain 69§:ään 
tuli 2009 vuoden alusta voimaan työn-
antajan kustantaman kulttuuri- ja lii-
kuntatoiminnan verovapaus 400 euron 
rajaan saakka.

Matkakustannusten 
korvaus 
ennakkoperintälain 
mukaista palkkaa 
saaville
Verohallitus antaa vuosittain päätök-
sen verovapaiden matkakustannusten 
korvausten perusteista ja määristä. 
Korvausten maksaminen edellyttää 
työsuhteen olemassaoloa ja niitä voi-
daan maksaa ainoastaan työmatkoista. 
Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka 
työntekijä tilapäisesti tekee erityiselle 
työn tekemispaikalle. Jos kyseessä on 
sivutoimi, matkat kotoa varsinaiselle 
työn tekemispaikalle on mahdollista 
korvata verotta. Lisää sivu- ja päätoi-
mesta myöhemmin.

Näitä matkakustannusten korvauksia 
voidaan maksaa verovapaasti enna-
konpidätystä toimittamatta. Päivärahan 
suorittaminen edellyttää, että erityinen 
työn tekemispaikka on yli 15 kilometrin 
etäisyydellä joko palkansaajan varsinai-
sesta työpaikasta tai asunnosta, riippu-
en siitä, kummasta matka on tehty.

Kokopäivärahaan on oikeus, jos mat-
kaan käytetty aika on yli 10 tuntia ja 
osapäivärahaan, jos matkaan käytetty 
aika on yli 6 tuntia. Kun useamman 

päivän matkaan käytetty aika ylittää 
viimeisen täyden matkavuorokauden 
vähintään 2 tunnilla korvaus on osa-
päivärahan suuruinen ja yli 6 tunnilla 
korvaus on kokopäivärahan suuruinen. 
Verovapaata päivärahaa alennetaan 50 
%:lla, mikäli yli 10 tunnin matkan aika-
na palkansaaja on saanut kaksi ilmaista 
ateriaa tai yli 6 tunnin matkan aikana 
yhden ilmaisen aterian.

Laivaseminaareista sekä kokous- ja 
koulutusristeilyistä päiväraha makse-
taan kotimaan matkojen säännösten 
ja euromäärien mukaisesti. Ulkomaan-
matkoilla työntekijä on oikeutettu sen 
maan ulkomaanpäivärahaan, missä 
matkavuorokausi päättyy. Verohallitus 
määrittelee vuosittain ko. maakohtaiset 
päivärahat. Jos matkavuorokausi päät-
tyy laivalla tai lentokoneessa, määräy-
tyy päiväraha sen maan mukaan, josta 
kulkuväline on viimeksi lähtenyt tai 
lähdettäessä Suomesta ensiksi saapuu.

Jos matkaan käytetty aika ylittää vii-
meisen ulkomailla tai sieltä lähtenees-
sä kulkuneuvossa päättyneen täyden 
matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, 
on työntekijällä oikeus kyseisen matka-
vuorokauden ajalta päivärahaan, jonka 
suuruus on 50% viimeisen ulkomailla 
päättyneen täyden matkavuorokauden 
mukaisesta päivärahasta. Jos matkaan 
käytetty aika ylittää viimeisen ulkomail-
la päättyneen täyden matkavuorokauden 
yli kymmenellä tunnilla, on työntekijällä 
oikeus koko ulkomaanpäivärahaan.

Matkalasku
Matkalaskusta tulee käydä ilmi matkan 
tarkoitus, tarkka kohde (esimerkiksi 
Helsinki, Mäkelänrinteen uimahalli), 
matkareitti, matkustamistapa, mat-
kan alkamis- ja päättymisajankohdat 
(päivämäärä ja kellonajat) sekä ulko-
maille tehtyjen matkojen osalta tiedot 
maasta ja alueesta, jossa matkavuoro-
kausi ulkomailla on päättynyt. Laskuun 
liitetään alkuperäiset kulutositteet ja se 
allekirjoitetaan. Matkalasku on lisäksi 
toimitettava maksajalle usein ennalta 
määritellyn ajan puitteissa tai muuten 
viivytyksettä.

Jos matkustettaessa on käytetty omaa 
autoa, laskuun lisätään kilometrimäärä 

yhteensä ja kilometrin yksikköhinta. 
Jos autoa käytetään viikoittain, urhei-
lijan kannattaa selvyyden vuoksi pitää 
ajopäiväkirjaa. Tällöin matkalaskuun 
liitetään ote ajopäiväkirjasta. Verohalli-
tuksen hyväksymät päivärahat kaikissa 
maissa ja kilometrikorvaukset sekä 
tarkat matkalaskun sisältövaatimukset 
löytyvät osoitteesta: www.vero.fi  

Päätoimi ja sivutoimi
Urheiluseurojen verotarkastuksissa on 
otettu kanta, että päätoimisen seuran 
työntekijän, esimerkiksi urheilijan kodin 
ja varsinaisen työpaikan välisiä matkoja 
ei voi korvata ilman veroseuraamuk-
sia, koska kyseessä ei ole työmatka. 
Sen sijaan sivutoimisille työntekijöille 
matkakustannusten korvaukset kotoa 
sivutoimen työpaikalle voidaan maksaa 
ilman veroseuraamuksia. 

Joissakin vanhoissa verotarkastuksissa 
on otettu kanta, että urheilija on aina 
sivutoiminen, jos hän sai palkkaa alle 
56 400 markkaa (9525,26 €) kalen-
terivuodessa. Raja tulee sosiaaliturva-
lainsäädännön kautta eli urheilija ei 
ole vakuutettu pakollisella urheilijoiden 
tapaturma- ja eläkevakuutuksella, jos 
urheilijapalkka on alle ko. tulorajan, joka 
nykyään on 9600 euroa vuodessa. Tul-
kintaa ei kuitenkaan voi yleistää.

Pääsäännön mukaan urheilija on pää-
toiminen, jos hän saa urheilusta päätoi-
men tulonsa (isoin tulolähde) urheilutu-
lojen määrästä riippumatta. Esimerkiksi 
opiskelijat ovat käytännössä aina 
päätoimisia. Urheileminen voi olla myös 
urheilijan toinen päätoimi, jos hän on 
työssä muualla ja urheilusta saatu tulo 
on lähellä muualta saatua työtuloa.

Urheilija on sivutoiminen urheilija kun, 
hän saa (selvän) pääasiallisen toimeen-
tulonsa ja sosiaaliturvan muualta.

Sivutoimiselle urheilijalle voi maksaa 
matkakulukorvauksia kotoa sivutoimen 
työpaikalle ilman veroseuraamuksia.

Edellä oleva koskee myös valmentajia 
ja ohjaajia. Pääsäännön mukaan he ovat 
päätoimisia, jos he saavat päätoimen 
tulonsa (isoin tulolähde) valmentami-
sesta tai ohjaamisesta palkan määräs-

tä riippumatta. Opiskelijat, kotityötä 
tekevät, työttömät ja eläkeläiset ovat 
käytännössä aina päätoimisia. Valmen-
taminen tai ohjaaminen voi olla myös 
toinen päätoimi, jos valmentamisesta 
tai ohjaamisesta saatu tulo on lähellä 
muualta saatua työtuloa.

Ennakonpidätys 
urheilijan palkkiosta 

Ennakonpidätys toimitetaan urheilijan 
palkkiosta silloinkin, kun sitä ei katsota 
palkaksi. Palkkioon lasketaan mukaan 
kaikki mahdolliset korvaukset, joita 
ei erikseen ole mainittu korvauksiksi, 
joista ei tarvitse toimittaa ennakonpi-
dätystä. Tässä kappaleessa käsitellään 
vain urheilijoita, jotka saavat palkkaa 
tai palkkioita urheilemisesta.

Työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
Urheilutyönantajat olivat aikaisemmin 
vapautetut työnantajan sosiaaliturva-
maksuista (kansaneläkemaksu + saira-
usvakuutusmaksu). Vuoden 2011 alussa 
voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen 
urheilutyönantajat ovat velvolliset mak-
samaan sosiaaliturvamaksuna airaus-
vakuutusmaksun urheilijan palkasta. 
Sairausvakuutusmaksua ei tarvitse 
edelleenkään maksaa työkorvauksek-
si katsottavasta palkkiosta vaan vain 
työsuhteessa maksettavasta urheilijan 
palkasta. Urheilijarahastoon maksetta-
vasta urheilijan palkasta sairausvakuu-
tusmaksu maksetaan siinä vaiheessa 
kun palkka siirretään rahastoon.

Matkakustannusten 
korvaukset urheilijan 
palkkiota saaville
Matkakustannusten korvausten ennak-
koperinnän periaatteet ovat joukkue- ja 
yksilöurheilijalle samat kuin ennakko-
perintälain mukaista palkkaa saavilla. 
Urheilijoiden ja varsinkin yksilöur-
heilijoiden osalta varsinaisen työnte-
kemispaikan määrittely on hankala. 
Joukkueurheilijoilla varsinainen työn-
tekemispaikka on yleensä esimerkiksi 
jäähalli tai kenttä, jossa pelataan ko-
tiottelut ja pääsääntöisesti harjoitellaan. 
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Tällöin yleisten periaatteiden mukaan 
matkaa kotoa varsinaiselle työpaikalle 
ei voida korvata verotta. Yksilöurheili-
jalla on harvoin varsinaista työnteke-
mispaikkaa.

urheilutulon 
jaksottaminen 
valmennus- ja 
urheilijarahasto-
järjestelmän avulla 
Urheilijan urheilemisesta saamat tulot 
ja sponsoritulot ovat veronalaista tuloa. 
Tuloa voidaan kuitenkin jaksottaa 
sen mukaisesti kuin tuloverolaissa on 
säädetty. Suomessa on kahdentyyppisiä 
urheilijalle tarkoitettuja rahastoja: val-
mennus- ja urheilijarahastoja. Valmen-
nusrahasto vastaa tietyin rajoituksin 
vanhoja rahasto- ja henkilökohtaisia 
valmennustilijärjestelmiä ja se koskee 
vain yksilöurheilijoita. Urheilijarahastoa 
voivat käyttää sekä yksilö- että jouk-
kueurheilijat.

SLU perusti oman kaikille urheilijoille 
avoimen säätiön, jonka valtionvarainmi-
nisteriö on hyväksynyt. Rahaston nimi 
on Suomen Urheilijoiden Tukisäätiö ja 
se hoitaa kaikille urheilijoille tarkoitettu-
ja rahastoja. Sen lisäksi muutamat isot 
lajiliitot ovat perustaneet omia rahastoja 
(yleisurheilu, hiihtolajit, jalkapallo ja 
jääkiekko).

Urheilijat voivat itse päättää, minkä 
rahaston palveluja he käyttävät tai 
käyttävätkö he niitä lainkaan. Useita 
rahastoja käyttämällä urheilija ei voi 
saada itselleen lisäetuja. Urheilija voi 
halutessaan ottaa kaiken urheilutulonsa 
heti hallintaansa, mutta tällöin maksa-
jan on toimitettava tuloista ennakonpi-
dätys ja ne ovat urheilijan verotettavaa 
tuloa ansaitsemisvuonna. 

urheilutulo
Urheilijat voivat rahastoida sekä Suo-
messa ansaittuja että vuoden 2007 
alusta alkaen myös ulkomailta saatuja 
urheilutuloja. Rahastoitavia urheilutuloja 
ovat välittömästi urheilutoiminnasta 
saadut tulot kuten palkinnot, startti-

rahat ja esiintymispalkkiot urheiluta-
pahtumissa sekä urheilijan, tukijan ja 
lajiliiton kolmikantasopimuksella saadut 
sponsoritulot. Sopimusasiassa on syytä 
olla yhteydessä liittoon hyvissä ajoin, 
sillä kolmikantasopimus on sponsori-
tulojen rahastoinnin ehdoton edellytys. 
Muut tulot eivät ole urheilutuloa.

Rahastoitavaa urheilutuloa eivät ole 
esimerkiksi kaksikantasopimuksen mu-
kaiset sponsoritulot, seurojen ja liittojen 
valmennustuet. Rahastoitavia tuloja 
eivät ole myöskään ohjaamisesta ja 
opettamisesta saadut tulot tai erillisistä 
mainoskuvauksista saadut esiintymis-
palkkiot.

Valmennusrahasto
Yksilöurheilijan tulee ensimmäisenä 
liittyä valmennusrahastoon. Urheilija 
saa henkilökohtaisen tunnisteen, jonka 
avulla urheilija asioi rahaston kanssa.
Maksajan ei tarvitse toimittaa ennakon-
pidätystä, kun kotimaiset urheilutulot 
maksetaan valmennusrahastoon. Jos 
kyseessä on palkinto, viestikenttään 
merkitään kilpailun nimi ja sijoitus. Jos 
kyseessä on sponsoritulo, kolmikanta-
sopimuksen kopio on aina toimitettava 
rahaston käyttöön. Ulkomaisen tulon 
verotus riippuu lähdemaan verolain-
säädännöstä. Jo lähdeveroin verotettua 
tuloa, ei pääsääntöisesti kannata siirtää 
Suomessa rahastoon, vaan ottaa tulo 
verovuoden ansiotuloksi ja vaatia ulko-
maille maksettu vero hyvitettäväksi ko-
timaan ansiotuloverotuksessa. Suomella 
on useimpien valtioiden kanssa sopi-
mukset siitä, etteivät ulkomailta saadut 
tulot tule kahteen kertaan verotetuksi. 
Näin ollen urheilijan kannattaakin aina 
rehellisesti ilmoittaa myös ulkomailta 
saadut tulot, sillä kaksinkertaista vero-
tusta ei pääse tapahtumaan. Ilmoitta-
matta jättämisestä voi tulla pahempia 
seurauksia.

Urheilija voi koska hyvänsä nostaa 
varoja valmennusrahastosta. Tällöin 
urheilijan tulee toimittaa verokortti ja 
kaikki yhteystietonsa suoraan rahas-
toon. Rahasto toimittaa ennakonpi-
dätyksen. Urheilija voi myös nostaa 
varoja valmennusrahastosta verotto-
masti hyväksyttäviä lajin valmennus- ja 
urheilukuluja vastaan, jotka rahaston 

lisäksi tarkistaa urheilijan lajiliitto. Kulut 
on osoitettava alkuperäisillä tositteilla. 
Kulut voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

Kulut, jotka rahasto voi korvata il-
man perusteluja. Nämä kulut liittyvät 
välittömästi oman lajin harjoitteluun ja 
kilpailuihin: kilpailujen ilmoittautumis- 
ja osallistumiskustannukset, kotimaan 
leirimaksut, urheiluun liittyvät vakuu-
tusmaksut ja lajiin liittyvät kohtuulliset 
urheiluvälinehankinnat sekä urheiluun 
liittyvät matkakulut.
 
Kulut, jotka rahasto voi korvata kun 
kulujen liittyminen valmennusohjel-
maan on selvitetty. Nämä kulut liittyvät 
lajin harjoitteluun ja kilpailuihin, mutta 
niitä käytetään myös ”yksityiselä-
mässä”: maastopyörät, juoksumatot, 
soutuveneet, videokamera. Ulkomaan 
harjoitusleirien harjoituspäiväkirja on 
liitettävä matkalaskuun. Lisäravinteista 
ja lääkkeistä on oltava lääkärin määrä-
ys. Kuluista voidaan korvata myös vain 
tietty osa. Viimekädessä urheilijan on 
haettava ennakkopäätöstä kotikuntansa 
verovirastolta.
 
Kulut, joita rahasto ei voi korvata. Ra-
hasto ei korvaa esimerkiksi ruoka- ja 
ravintolalaskuja tai henkilökohtaisia 
hygieniatuotteita. Rahasto ei myöskään 
korvaa matkalaukkujen hankintaa, 
jatkuvia matkavakuutuksia tai passin 
hankintaa. Myöskään juhlapukua tai 
matkaa edustustilaisuuksiin ei korva-
ta. Korvattavaa ei ole tavanomaisen 
terveystarkastuksen tai hammaslääkä-
rin kulut. Urheilijan on hyvä perustella 
rahastoon tuleva kululasku, kun kulun 
liittyminen lajiin on lajia tuntemattoman 
ihmisen näkökulmasta epäselvä.

Urheilija voi kalenterivuoden lopussa 
jättää enintään 20 000 euroa val-
mennusrahastoon seuraavien vuosien 
valmennus- ja urheilukustannuksiin. 
Ylimenevä osa maksetaan urheilijalle. 
Maksusta tehdään ennakonpidätys.

Tukisäätiö voi urheilijan pyynnöstä 
siirtää verotta enintään 50 % urheilutu-
losta, kuitenkin enintään 100 000 euroa 
vuosittaisista valmennusrahastoon 
siirretyistä bruttotuloistaan, urheilijara-
hastoon.

Jos urheilijan valmennusrahastoon 
maksetut tulot jäävät kahtena perättäi-
senä vuonna alle 800 euroa, katsotaan 
urheilijauran päättyneeksi ja rahastotili 
on lopetettava. Jos ura jatkuu muuta-
man vuoden jälkeen, urheilija voi uudes-
taan avata valmennusrahastotilin.

urheilijarahasto
Urheilijarahaston käyttö on mahdollinen 
niin yksilö-, kuin joukkueurheilijoillekin. 
Edellytyksenä on kuitenkin, että urhei-
lijan saama urheilutulon bruttomäärä 
on vähintään 9 600 euroa kalenterivuo-
dessa. Yksilöurheilija saa kalenterivuo-
sittain siirtää verotta urheilijarahastoon 
enintään 50 % kuluvan vuoden aikana 
bruttomääräisistä urheilutuloistaan. 
Joukkueurheilijat voivat siirtää verotta 
urheilijarahastoon 50 % kalenterivuoden 
aikana urheilemalla ansaitsemastaan 
bruttopalkasta. Urheilijarahastoon ei 
kuitenkaan voi siirtää kalenterivuodessa 
enempää kuin 100 000 euroa.

Varat voidaan nostaa urheilijarahastos-
ta vasta urheilu-uran loputtua. Urheilu-
ura päättyy urheilijan ilmoituksesta. Ura 
katsotaan päättyneeksi myös silloin, 
kun urheilutulo jää alle 9 600 euroa 
kahtena peräkkäisenä vuotena, eikä 
urheilija ilmoita rahastolle jatkavansa 
edelleen uraansa. Urheilijarahaston 
varat tuloutetaan tasaerinä urheilijan 
oman päätöksen mukaan 2-10 vuoden 
aikana ensimmäisestä nostosta. Nos-
tojen aikataulua ei voi muuttaa kesken 
tuloutuskauden. Nostettaessa kaikki 
varat, myös rahastoon kertynyt tuotto, 
ovat urheilijan nostovuonna verotet-
tavaa ansiotuloa. Rahastoon kertynyt 
tuotto katsotaan viimeistä tuloutusvuot-
ta seuraavan vuoden tuloksi.

Uransa lopettaneen urheilijan kannal-
ta tuloutusvuosien lukumäärällä on 
olennaista taloudellista merkitystä, 
sillä suuria summia vuosien varrella 
rahastoon kerännyt huippu-urheilija 
ei välttämättä tule ajatelleeksikaan, 
kuinka paljon rahastosta nostettavat 
varat vaikuttavat hänen ansiotulovero-
prosenttiinsa.

Ennakonpidätys 
työkorvauksesta 
Ennakonpidätys toimitetaan työkorva-
uksista, vaikka niitä ei katsota palkaksi, 
ellei tulonsaajaa ole merkitty ennakko-
perintärekisteriin. Työkorvauksiin las-
ketaan mukaan muut korvaukset paitsi 
luonnollisten henkilöiden matkakustan-
nusten korvaukset. Luonnollisella hen-
kilöllä tarkoitetaan yksityishenkilöitä ja 
heidän toiminimiään. Työkorvaukseen 
sisältyvästä arvonlisäveron osuudesta 
ei toimiteta ennakonpidätystä.

Työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
Työkorvauksista, jota ei pidetä palk-
kana, ei makseta työnantajan sosi-
aaliturvamaksua. Urheiluun liittyvä 
työkorvaus on esimerkiksi erotuomarin 
palkkio. Jos kyseessä ei ole työsuhtei-
nen erotuomari, sosiaaliturvamaksua ei 
tällöin makseta.

Matkakustannusten 
korvaukset 
työkorvauksen saajille
Työkorvausta saaville luonnollisille 
henkilöille voi maksaa matkakorvauk-
sia laskun mukaan ilman ennakonpi-
dätysvelvollisuutta, mikäli korvaukset 
perusteiltaan ja määrältään vastaavat 
Verohallituksen matkakustannuspää-
töstä. Vuosi-ilmoituksessa korvaukset 
kuitenkin ilmoitetaan eri tavalla kuin 
työsuhteisten työntekijöiden matkakor-
vaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että ko. korvaukset ovat työkorvausta 
saaville lopullisessa verotuksessa ve-
rotettavaa tuloa, josta heillä on oikeus 
tehdä vähennys.

Vähennyksen saa tehdä vuosittain 
määriteltyjen rajojen mukaan, jotka ovat 
alemmat kuin työntekijöiden verottomat 
päivärahat ja oman auton matkakulu-
korvaus.

Verovelvollisten 
verotus 
Henkilö, joka on verovuonna asunut 
Suomessa, on verovelvollinen Suomes-

ta ja ulkomailta saamastaan tulosta 
Suomeen. Henkilön katsotaan asuvan 
Suomessa, jos hänellä on täällä var-
sinainen asunto ja koti tai, jos hän 
jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden 
kuukauden ajan. Tilapäinen poissaolo ei 
estä pitämästä oleskelua jatkuvana.

Työnantaja toimittaa ennakonpidä-
tyksen rahapalkan ja luontoisetujen 
raha-arvon yhteismäärästä tulonsaajan 
verokortin mukaisesti. Jos verokorttia ei 
esitetä, ennakonpidätys on 60 %. Enna-
konpidätyksen yhteydessä maksetaan 
mahdollinen työnantajan sosiaaliturva-
maksu.

Stipendit ja palkinnot
Urheiluseurojen ja liittojen kannalta 
merkittävä kysymys on erilaisten ur-
heilustipendien ja -palkintojen veron-
alaisuus. Verottomia ovat stipendit 
ja apurahat, jotka on saatu opintoja, 
tieteellistä tutkimusta tai taiteellista 
toimintaa varten. Verottomia ovat myös 
palkinnot, jotka on saatu tieteellisen, 
taiteellisen tai yleishyödyllisen toimin-
nan tunnustukseksi. Yleishyödyllisen 
toiminnan tunnustus voi tulla myös 
liikunta- ja urheilutoiminnasta. Lisäksi 
urheilustipendeistä ja -palkinnoista 
verottomia ovat olympiatason urheilijan 
valtion varoista saama valmennus- ja 
harjoitteluapuraha.

Muuten urheilustipendit ja -palkinnot 
ovat urheilijalle veronalaista tuloa eli 
maksajan on toimitettava niistä enna-
konpidätys. Jos urheilija nostaa stipen-
din vain urheilusta aiheutuviin kuluihin 
tositteita vastaan, ennakonpidätystä ei 
toimiteta, eikä verotettavaa tuloa synny. 
Poikkeuksena urheilijan tulon veron-
alaisuuteen on kertaluonteinen, kansa-
laiskeräyksellä kerätty lahja, jonka on 
katsottu koostuvan useista verovapaista 
alle 4000 euron lahjoista. Kyseessä on 
siis oltava perintö- ja lahjaverolain mu-
kainen lahja eikä palkinto.

Korkein hallinto-oikeus on antanut 
useita ratkaisuja, jotka koskevat urheili-
joiden liitoltaan tai sponsoreilta saatuja 
tunnustuspalkintoja. KHO on katsonut, 
että urheilijan urheilemisesta saadut 
tunnustuspalkinnot ovat olleet urheilijan 
veronalaista tuloa. Toisaalta kunnalta 
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merkittävästä (MM tai olympiame-
nestys) urheilusuorituksesta saatua 
lahjatonttia on vakiintuneessa vero-
tuskäytännössä pidetty verovapaana 
tunnustuspalkintona.

Vapaaehtoisten ja 
erotuomareiden 
matkakulu-
korvaukset 

Tuloverolain 71 §:n mukaan yleis-
hyödylliset yhdistykset voivat korvata 
kustannuksia, jotka syntyvät vapaaeh-
toisille toimijoille, kun nämä hoitavat 
seuran toimintaan liittyviä tehtäviä 
seuran toimeksiannosta seuran lukuun. 
Laki koskee kaikkia yleishyödyllisiä 
yhdistyksiä. Korvausten verottomuuden 
peruste on em. lainkohdassa ja niiden 
maksamisessa tulee noudattaa Vero-
hallituksen vuosittaisen verovapaita 
matkakustannusten korvauksia koske-
van päätöksen mukaisia perusteita ja 
enimmäismääriä. 
Laissa on kuitenkin saajakohtainen 
raja verovapaille, oman auton käytön 
kulukorvauksille ja päivärahoille. Jos 
kaikkien yhdistysten maksama kulukor-
vaus oman auton käytöstä yhtä saajaa 
kohden ylittää vuodessa 2 000 euroa 
tai 20 päivärahaa, yli menevää korvaus-
ta pidetään verollisena muuna ansiotu-
lona. Yksi päiväraha voi olla kotimaan 
koko- tai puolipäiväraha tai ulkomaan-
päiväraha. Maksaja seuraa em. määrien 
täyttymistä vain itse maksamiensa 
suoritusten osalta, vaikka niitä vero-
tuksessa tarkastellaan saajakohtaisesti. 
Rajan ylittyessäkään maksajalle ei 
synny korvausten ennakonpidätysvel-
vollisuutta.

Päivärahojen lisäksi vapaaehtoiselle voi 
maksaa majoittumiskorvausta (majoi-
tusliikkeen tositetta vastaan) ja se on 
saajalleen aina verovapaata tuloa.
Lopullisessa verotuksessa se osa ku-
lukorvauksesta, joka kalenterivuonna 
ylittää 2 000 euroa ja 20 päivärahaa 
lisätään saajan muuhun verotettavaan 
tuloon. Saaja voi hallituksen esityksen 
(HE 83/2000) ja valtiovarainvaliokun-
nan mietinnön (32/2000 vp) mukaan 
kuitenkin omassa veroilmoituksessaan 

vaatia omalla autolla tehtyihin matkoi-
hin kohdistuvat kulut vähennettäväk-
si ja elantokustannusten lisäyksestä 
johtuvan vähennyksen tehtäväksi 
tositeaineiston perusteella kuten työkor-
vausta saavat. Veroehdotuksen saa-
neen on vaadittava verotuksen muutos 
samanlaisen tositeaineiston perusteella. 
Verovelvollisen onkin syytä jatkossa 
säilyttää kopio kaikista matkalaskuis-
taan ja varautua lisäveroihin, jos verot-
tomuuden rajat ylittyvät.

Erikoistapauksena 
tuomarit
Erotuomarit saavat usein palkkion teh-
dystä työstä. Maksava seura ei kuiten-
kaan ole erotuomarin työnantaja työn-
johto- eli direktio-oikeuden puuttumisen 
johdosta. Erotuomarin palkkio on näin 
ollen työkorvaus. Työkorvausta saava ei 
voi tuloverolain säännösten perusteella 
saada verottomia matkakulukorvauksia, 
vaan maksavan seuran on ilmoitetta-
va korvaukset saajan verotettavaksi 
tuloksi. Saaja voi vaatia matkakulut 
vähennettäviksi tulonhankkimismenoi-
na tositeaineiston perusteella.

Tuloverolain 71 §:n mukaan erotuo-
mareihin (palkkio tai ei palkkiota) 
sovelletaan samoja periaatteita kuin 
yleishyödyllisten yhdistysten ilman 
palkkaa toimiviin ohjaajiin, valmentajiin 
ja luottamushenkilöihin. Yleishyödyl-
lisiltä yhteisöiltä saatujen verottomien 
matkakustannusten korvausten saaja-
kohtaisena kattona on siten 2000 euroa 
oman auton käytön perusteella ja 20 
päivärahaa. Rajan ylittävät korvaukset 
ovat saajalleen verotettavaa tuloa, mut-
ta kulut ovat ilman rajoituksia vähen-
nyskelpoisia.

Yhteenveto eri 
tulonsaajien 
ennakon-
pidätyksestä ja 
kulukorvauksista 
Urheiluseurat maksavat palkkaa, 
palkkiota tai muuta korvausta monille 
eri tulonsaajaryhmille. Urheiluseuran 
ennakonpidätysvelvollisuuden sisältö 

vaihtelee kussakin tulonsaajaryhmässä. 
Yleisperiaatteen mukaan ennakonpidä-
tys kuitenkin toimitetaan aina palkkaa 
tai palkkiota maksettaessa. Jos kysees-
sä ovat pelkät luontoisedut tai kulukor-
vaukset, ennakonpidätystä ei toimiteta. 
Lisäksi on huomattava, että kulukor-
vausten on perustuttava todellisiin 
matkoihin.

a) Toimihenkilöt, 
valmentajat ja ohjaajat 
sekä erikoistapauksissa 
tuomarit 
(Työsuhteiset EPL 13§  
1 mom. kohta 1) 
Toimihenkilöt, valmentajat ja ohjaajat, 
joille maksetaan palkkaa, ovat työsuh-
teessa seuraan. Työsuhteisten henki-
löiden palkasta toimitetun ennakonpi-
dätyksen yhteydessä maksetaan myös 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. Heille 
voidaan maksaa matkakustannusten 
korvauksia Verohallituksen antamien 
matkakustannuspäätösten puitteissa ja 
korvaukset ovat lopullisessa verotuk-
sessa verottomia.

Tuomarit voivat olla työsuhteessa laji-
liittoonsa. Tällöin liitto maksaa tuoma-
reille palkan ja määrää heidät hoita-
maan tehtäväänsä tiettyyn paikkaan 
tiettynä aikana. Sen sijaan tuomarin ja 
kilpailutapahtuman järjestävän seuran 
tai tuomarin ja tuomareita välittävän 
tuomariyhdistyksen välille ei normaalis-
ti synny työsuhdetta.

B) Joukkueurheilijat 
(Työsuhteiset EPL 13§  
1 mom. kohta 1)
Joukkueurheilijoiden urheilijapalkas-
ta toimitetaan ennakonpidätys pää-
säännön mukaan. Urheilijarahastoon 
siirrettävästä urheilutulosta ei enna-
konpidätystä kuitenkaan toimiteta. 
Urheilemisesta saadusta palkasta mak-
setaan työnantajan sosiaaliturvamak-
su. Työsuhteisille joukkueurheilijoille 
voidaan maksaa verottomia matkakus-
tannusten korvauksia Verohallituksen 
matkakustannuspäätöksen mukaisesti. 

C) Luottamushenkilöt ja 
luennoitsijat 
(Ei työsuhdetta, mutta 
palkkaa EPL 13§ 1 mom. 
2 kohta)
Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 
ja muut luottamustoimesta saadut kor-
vaukset ovat palkkaa, vaikka kyseessä 
ei ole työsuhde. Henkilökohtaiset (usein 
kertaluonteiset) luento- ja esitelmäpalk-
kiot ovat myös palkkaa. Palkasta toimi-
tetaan ennakonpidätys ja maksetaan 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. Em. 
henkilöille voidaan työsuhteen puuttu-
misesta huolimatta maksaa lopullisessa 
verotuksessa verottomia matkakus-
tannusten korvauksia Verohallituksen 
matkakustannuspäätöksen mukaisesti.

D) Yksilöurheilijat 
(Ei työsuhdetta, 
urheilijapalkkio)
Yksilöurheilijan palkkiosta ei makseta 
työnantajan sosiaaliturvamaksua. Val-
mennusrahastoon siirrettävästä urhei-
lutulosta ei toimiteta ennakonpidätystä. 
Kilpailun järjestäjäseura, urheilijan oma 
seura tai valmennusrahasto voi maksaa 
ilman ennakonpidätystä matkakulu-
korvauksia. Korvausten maksamisen 
perusteet ovat samat kuin työsuhteisilla. 
Urheilijalle maksetut matkakustannus-
ten korvaukset ovat verovapaita myös 
lopullisessa verotuksessa. 

E) Erotuomarit 
(Ei työsuhdetta ja 
työkorvaus EPL 25§ 1)
Erotuomarit saavat kilpailujen järjes-
täjiltä palkkioita, jotka eivät perustu 
työsuhteeseen. Palkkiot ovat työkor-
vauksia. Työkorvauksesta ei toimiteta 
ennakonpidätystä, jos saaja on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin. Työkorvauk-
sen saajalle voi ilman ennakonpidätys-
velvollisuutta maksaa matkakulukor-
vauksia. Työkorvauksista ei makseta 
sosiaaliturvamaksua.

Lopullisessa verotuksessa matkakor-
vaukset katsotaan saajan tuloksi, jos 
yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saatu Vero-
hallituksen matkakustannuspäätöksen 
mukainen oman auton käytön korvaus 

ylittää 2 000 euroa ja päivärahojen 
määrä ylittää 20 päivärahan rajan 
kalenterivuodessa. Yli menevä osa ja 
muilta kuin yleishyödyllisiltä yhteisöiltä 
saadut matkakorvaukset ovat verotetta-
vaa tuloa. Matkojen kuluista on kuiten-
kin vähennysoikeus.

F) Talkoolaiset, 
luottamushenkilöt ja 
muut harrastetyöntekijät 
(Ei työsuhdetta, ei 
palkkaa)
Matkakulukorvauksista ei toimiteta 
ennakonpidätystä. Työsuhteen puut-
tumisesta huolimatta ei-työsuhteisille 
voidaan maksaa verovapaat Verohalli-
tuksen matkakustannuspäätöksen mu-
kaiset oman auton käytön korvaukset 
2 000 euroon ja 20 päivärahaan asti 
kalenterivuodessa

Yli menevä osa ja muilta kuin yleis-
hyödyllisiltä yhteisöiltä saadut mat-
kakorvaukset ovat verotettavaa tuloa, 
mutta matkojen kuluista on kuitenkin 
vähennysoikeus. Matka voi alkaa kotoa 
ja päättyä kotiin. Kustannusten korva-
uksista ei makseta työnantajan sosiaali-
turvamaksua. 

G) Joukkue- ja 
yksilöurheilijat 
(Ei työsuhdetta, ei 
palkkaa)
Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa 
urheilijoille työsuhteen puuttumisesta 
huolimatta verovapaat Verohallituksen 
matkakustannuspäätöksen mukaiset 
oman auton käytön korvaukset. Saajal-
leen ne ovat verottomia 2 000 euroon 
ja 20 päivärahaan asti. Matka voi alkaa 
kotoa ja päättyä kotiin. Yli menevä osa 
ja muilta kuin yleishyödyllisiltä yhtei-
söiltä saadut matkakorvaukset ovat 
verotettavaa tuloa, matkojen kuluista on 
kuitenkin vähennysoikeus.

Verotili 
Verotilijärjestelmän tavoitteena on vä-
hentää yhdistysten ja veroviranomais-
ten välistä ilmoitus- ja rahaliikennettä. 
Verotili on kooste veronmaksajan oma-
aloitteisista veroista. Verotiliä ylläpitää 

Verohallinto. Verotili toimii siten, että 
Verohallinto kirja maksettavaksi tulevat 
suoritukset tilille velvoitteina ja verovel-
vollisen maksamat maksut hyvityksinä. 
Verovelvollinen maksaa viitenumeron 
perusteella veronsa yhdellä tilisiirrolla 
kuukauden 12. päivä, joka on samalla 
verojen ilmoittamispäivä, jos ilmoi-
tus tehdään sähköisenä. Jos ilmoitus 
tehdään paperiversiona, ilmoituspäivä 
on kuun 7. päivä. Verotili koskee tällä 
hetkellä oma-aloitteisia veroja, lukuun 
ottamatta ennakon täydennysmaksua 
ja varainsiirtoveroa. Verotilille ei merki-
tä tuloveroja, kiinteistöveroja, perintöve-
roja eikä metsänhoitomaksuja. 

Verotili on kaikilla osakeyhtiöillä ja yh-
distyksillä, jotka ilmoittavat ja maksa-
vat verotilimenettelyyn kuuluvia veroja.

Verotili otetaan käyttöön, kun
•	 verovelvollinen on antanut ensimmäi-

sen kausiveroilmoituksen oma-aloit-
teisesta verosta

•	 verovelvollinen on veroa maksaessaan 
käyttänyt verotiliviitettä

•	 Verohallinto on tehnyt verotiliveroa 
koskevan maksuunpano- tai palautus-
päätöksen.

Oma aloitteisia veroja ovat:
•	 arvonlisävero
•	 työnantajasuoritukset (ennakon-

pidätys ja lähdevero palkoista sekä 
työnantajan sosiaaliturvamaksu)

•	 arpajaisvero
•	 vakuutusmaksuvero
•	 ennakonpidätys puun myyntitulosta
•	 ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuus-

kunnalta tai muulta yhteisöltä
•	 ennakonpidätys koroista ja osuuksista
•	 ennakonpidätys osingoista ja osuus-

pääoman koroista
•	 lähdevero osingoista (rajoitetusti vero-

velvolliselta)
•	 lähdevero koroista ja rojalteista   

(rajoitetusti verovelvolliselta)
•	 lähdevero korkotuloista (yleisesti  

verovelvolliselta)

Edelliskuukausien negatiivisella arvon-
lisäverolla voi kuitata maksettavaksi 
erääntyviä oma-aloitteisia veroja. 

Negatiivinen arvonlisävero, jonka ilmoi-
tat kuukauden alussa verotilin yleiseen 
eräpäivään mennessä (yleensä kuu-
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kauden 1.-12. päivänä), käytetään niihin 
erääntyviin veroihin, jotka on ilmoitettu 
kausiveroilmoituksella viimeistään sa-
maan aikaan kuin negatiivinen arvon-
lisävero.

Kun verotili on otettu käyttöön, sen 
tietoja ja tilannetta voi seurata kirjau-
tumalla Verotili-palveluun. Yrityksen 
tai yhteisön puolesta toimivat käyttävät 
Verotili-palveluun kirjautuessaan Katso-
tunnistetta.

Katso tarkemmat verotiliohjeet verohal-
linnon sivulta www.vero.fi.

Ennakonpidätyksen 
toimittaminen 

Palkan tai palkkion maksaja toimittaa 
ennakonpidätyksen samalla kun mak-
saa veronalaisen suorituksen saajalle. 
Pidätetty vero maksetaan verotilille 
viimeistään ennakonpidätyksen toimit-
tamista seuraavan kalenterikuukauden 
12. päivänä. Samassa yhteydessä mak-
setaan työnantajan sosiaaliturvamaksu. 
Jos palkkio on satunnainen ja suuruu-
deltaan enintään 20 euroa ennakonpi-
dätystä ei tarvitse toimittaa eikä mak-
saa sosiaaliturvamaksua, mutta siitä on 
annettava tiedot vuosi-ilmoituksessa ja 
se on saajalleen verollista tuloa.

Ilmoitusvelvollisuus riippuu siitä, onko 
kyseessä säännöllisesti palkkaa maksa-
va työnantaja vai satunnaisesti palkkaa 
maksava työnantaja. Säännöllisesti 
palkkaa maksavan työnantajan ja sa-
tunnaisen työnantajan välillä on eroja 
maksu- ja ilmoitusvelvollisuuksissa. 
Kausiveroilmoittamisesta ja vuosive-
roilmoittamisesta lisää verohallinnon 
sivuilta.

Kausiveroilmoitus 

Vuoden 2010 alusta arvonlisävero, 
työnantajasuoritukset ja muut veroti-
lille maksettavat oma-aloitteiset verot 
ilmoitetaan kausiveroilmoituksella 
ilmoitusjakson pituuden mukaisesti joko 
kuukausittain, neljännesvuosittain tai 
vuosittain.

Vuosi-ilmoitus 

Jokaisen työnantajan ja muun ilmoitus-

velvollisen tulee antaa Verohallinnolle 
vuosittain ilmoitus maksamistaan pal-
koista ja muista suorituksista, erilaisista 
tuloista, varallisuuseristä sekä veloista 
ja vähennyseristä. Nämä tiedot anne-
taan vuosi-ilmoituksella.

Pääsääntö on, että vuosi ilmoitus anne-
taan suorituksen maksuvuotta seuraa-
van tammikuun loppuun mennessä. 
Ratkaisevaa vuosi-ilmoituksen antami-
sessa on maksuajankohta eikä se, miltä 
ajalta palkkaa tai muuta suoritusta on 
maksettu.

Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa 
laiminlyöntimaksuun.

Suorituksen saajan tosite 

Maksetusta palkasta, palkkiosta ja 
muusta suorituksesta sekä toimitetusta 
ennakonpidätyksestä on suorituksen 
saajalle annettava tosite. Tosite on an-
nettava viimeistään maksuvuotta seu-
raavan vuoden tammikuun 15. päivään 
mennessä. Työsuhteen päättyessä tosite 
on annettava palkansaajan vaatimuk-
sesta välittömästi. Tosite on vapaamuo-
toinen, mutta Verohallitus suosittelee, 
että se sisältää vähintään samat tiedot 
kuin vuosi-ilmoitus. Lisäksi tositteeseen 
on syytä merkitä työntekijältä perityt 
eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut 
sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmak-
sut. Usein tosite on joulukuun palkka-
nauha, johon on merkitty koko vuoden 
kertymätiedot.

Työntekijän 
työeläkemaksu ja 
työttömyys-
vakuutusmaksu
Palkanmaksun yhteydessä työnantajien 
on ennakonpidätyksen toimittamisen 
lisäksi pidätettävä työsuhteisten työn-
tekijöiden ennakkopidätyksen alaisesta 
palkasta palkansaajan työeläkemaksu 
ja työttömyysvakuutusmaksu. Maksut 
peritään myös rajoitetusti verovelvolli-
sen palkasta ja palkkiosta, jos hän on 
työsuhteessa maksajaan. Urheilijoiden 
palkkioista ei pidätetä työntekijän elä-
kemaksua ja työttömyysvakuutusmak-
sua.

Työnantaja maksaa työntekijöiden 
osuudet työeläkevakuutusmaksun 

yhteydessä eläkevakuutusyhtiöille ja 
tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähen-
kivakuutusmaksun yhteydessä vakuu-
tuslaitokselle.

Ennakkoratkaisu
Useimmista verokysymyksistä voi 
saada etukäteen sitovan tiedon siitä, 
millaisia veroseuraamuksia yksittäi-
sessä asiassa aiheutuu. Tällaiset sitovat 
ennakkoratkaisut annetaan kirjallisen 
hakemuksen perusteella ja ne ovat 
maksullisia. Hakemus on vapaamuo-
toinen, mutta hakemukselle on määrä-
muotoinen saatelomake. 

Muutoksen hakeminen 
työnantajasuorituksia 
koskevaan päätökseen
Oikaisuvaatimus verovirastolle 

Työnantajasuorituksia koskevasta pää-
töksestä ei saa hakea muutosta valit-
tamalla alueelliseen hallinto-oikeuteen 
ennen kuin päätöksen oikaisua on 
pyydetty verovirastolta. Veroviraston 
ennakkoratkaisua koskeva päätös on 
kuitenkin suoraan valituskelpoinen. 
Verovirasto oikaisee maksuunpano- tai 
palautuspäätöksen silloin, kun päätös 
on virheellinen. Oikaisu voidaan tehdä 
verovelvollisen hakemuksesta, vali-
tuksen johdosta tai muutoin todetun 
virheen johdosta. Hakemus työnanta-
jasuorituksia koskevan päätöksen oi-
kaisemiseksi on tehtävä viiden vuoden 
kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta 
lukien, jona päätös on tehty.

Valitus alueelliseen hallinto-oikeuteen 

Työnantajasuorituksia koskevasta oikai-
supäätöksestä saa hakea muutosta siltä 
alueelliselta hallinto-oikeudelta, jonka 
tuomiopiiriin suorituksen maksajan 
kotikunta kuuluu.

Muutoksenhakuaika 

Päätökseen voi hakea muutosta viiden 
vuoden kuluessa alkuperäisen mak-
suunpanopäätöksen tekemistä seuraa-
van kalenterivuoden alusta lukien.
Ennakkoratkaisua koskevasta päätök-
sestä valitusaika on kuitenkin vain 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutosvaatimuksen sisältö 

Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti. 

Siinä on ilmoitettava, miten päätöstä 
vaaditaan muutettavaksi sekä perus-
teet, joilla muutosta vaaditaan. Muutos-
vaatimus on allekirjoitettava ja lisäksi 
siinä on mainittava muutoksenhaki-
jan tai muun allekirjoittajan ammatti, 
kotipaikka ja postiosoite. Muutosvaa-
timukseen on liitettävä päätös, josta 
valitetaan sekä muut asiakirjat, joihin 
muutoksenhakija vetoaa.

asiakirjojen toimittaminen 

Muutosvaatimus on jätettävä määrä-
ajan kuluessa verovirastoon tai alu-
eelliseen hallinto-oikeuteen. Asiakirjat 
voidaan lähettää myös postitse. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ovat perillä viimeistään muutoksen-
hakuajan viimeisenä päivänä.

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-
oikeus antaa siihen luvan. Valitusaika on 
60 päivää hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksisaannista, kuitenkin siten, että 
valitusaika hallinto-oikeuden ennakko-
ratkaisua koskevasta päätöksestä on 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen noudattaminen 

Veroviraston päätöstä on noudatettava 
oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta 
huolimatta kunnes oikaisuvaatimukseen 
tai valitukseen annetusta päätöksestä 
on saatu tieto.

Suomessa alle kuusi 
kuukautta asuvat

Henkilö, joka oleskelee Suomessa alle 
kuuden kuukauden ajan, on Suomesta 
saamistaan tuloista Suomeen rajoitetus-
ti verovelvollinen. Rajoitetusti verovel-
vollisen palkasta ja muista tuloista 
peritään lähdevero. Palkkaan kuuluvat 
luontoisedut arvioidaan Verohallituksen 
luontoisetujen laskentaperusteista anta-
man päätöksen mukaisesti.

Yli kuusi kuukautta asuvia ulkomaa-
laisia verotetaan tältä ajalta Suomes-
sa, kuten muitakin Suomessa asuvia. 
Kuuden kuukauden aika ei ole sidottu 
kalenterivuoteen.

Lähdeverokortti
Tulonsaaja hakee lähdeverokorttia 
lomakkeella. Työnantaja tai työkorvauk-
sen maksaja voi hakea korvauksen saa-
jan puolesta verotoimistosta lähdevero-
kortin, jossa on myös veroviranomaisen 
ohje suorituksen maksajalle. Samassa 
yhteydessä selvitetään mahdolliset 
verosopimukset ja sen vaikutus lähde-
verotukseen.

Ennen veron perimistä, palkasta vähen-
netään 510 euroa/kk tai alle kuukauden 
ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä 
17 euroa/päivä. Vähennys edellyttää 
lähdeverokorttia, johon vähennysmer-
kinnät on tehty. Vähennys koskee vain 
35 % verokannan tuloja. Vähennyksen 
määrä on kuitenkin enintään tulon 
määrä.

Lähdeveron suuruus
Lähdevero, jonka suuruus on 35 %, 
maksetaan henkilön bruttopalkasta, 
johon lasketaan mukaan luontoisedut. 
Urheilijoiden ja taiteilijoiden palkasta 
maksetaan 15 % lähdevero. Esimerkiksi 
urheilijan 15 % lähdevero koskee vain 
urheilemista. Jos urheilija on Suomes-
sa esimerkiksi mainoskuvauksissa tai 
luennoimassa, lähdevero on 35 %.

Kulukorvaukset ja 
päivärahat
Esimerkiksi vieraileva esitelmöitsijä on 
henkilö, jolla on yleensä varsinainen 
työpaikka ulkomailla. Hänelle voidaan 
Suomessa lähdeveronalaisen palkan 
lisäksi verotta maksaa (Suomen) koti-
maan päivärahan suuruista päivärahaa. 
Hänelle voi lisäksi verotta korvata tosit-
teelliset majoittumiskulut sekä matkali-
put ja rahtimaksut. 
 
Jos sitä vastoin rajoitetusti verovel-
vollinen työskentelee Suomessa pää-
toimisesti esimerkiksi täällä olevassa 
liikkeessä, virastossa tai tuotantolaitok-
sessa, kyseisiä paikkoja voidaan pitää 
hänen varsinaisena työpaikkanaan. 
Edellytyksiä kustannusten korvaami-
selle verotta ei tällöin ole. Sama koskee 
opiskelijoita ja harjoittelijoita, joilla ei 
ole muualla varsinaista työpaikkaa. 
Heille ei voida maksaa päivärahaa, 

matkalippuja tai majoituskorvauksia 
lähdeverotta, ellei ole kyse Suomessa 
tehdyistä työmatkoista tilapäiselle työn-
tekemispaikalle.

Urheilijalle voidaan Suomessa palkkion 
lisäksi maksaa (Suomen) kotimaan päi-
värahan suuruista päivärahaa. Hänelle 
voi lisäksi verotta korvata tositteelliset 
majoittumiskulut sekä matkaliput. Ve-
rotta ei voi maksaa kilometrikorvausta, 
ateriakorvausta ja yömatkarahaa.

Esimerkiksi joukkueurheilijoille tai val-
mentajille muodostuu yleensä varsinai-
nen työpaikka Suomeen. Tällöin heille 
ei voi maksaa verottomasti päivärahaa, 
matkalippuja tai majoituskorvausta. Jos 
kyse on tehdystä työmatkasta tilapäi-
selle työntekemispaikalle, matkakorva-
ukset voidaan maksaa verotta kuten 
muillekin työntekijöille.

Ilmoitus- ja 
tilitysmenettely
Lähdeverona peritty vero on maksetta-
va viimeistään perintää seuraavan ka-
lenterikuukauden 12 päivänä verotilille.

Vuosi-ilmoitus
Vuosi-ilmoitus annetaan maksajan koti-
kunnan verovirastolle. Tässä yhteydessä 
tarvitaan tietoja, jotka näkyvät lähdeve-
rokortissa: suorituksen saajan täydelli-
nen nimi, syntymäaika yhteisötunnus ja 
osoite kotivaltiossa.

Verosopimukset
Suomi on solminut usean valtion 
kanssa verosopimuksen, joilla sovitaan 
verotusoikeudesta tiettyyn tuloon sopi-
musvaltioiden kesken.Verosopimukset 
on aina syytä tarkistaa veroviraston 
kanssa, kun seura maksaa palkkaa 
ulkomaalaiselle työntekijälle.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen 
verosopimuksen mukaanjos Suomes-
ta saatava palkkio yhteenlaskettuna 
maksettujen kulukorvausten kanssa ei 
verovuonna ylitä 20 000 USD, Yhdys-
valloista tulevan urheilijan tai taiteilijan 
henkilökohtaisesta toiminnasta makset-
tu korvaus on sopimuksen mukaan va-
paa Suomen verosta. Jos mainittu raja 
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ylittyy, koko hyvitys on veronalaista.
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ulkomaan 
työntekijöiden 
sairausvakuutus-
maksut 

Yleisperiaatteen mukaan Suomen 
kansalaisen työskennellessä ulkomailla 
tai ulkomaisen työntekijän työsken-
nellessä Suomessa asumisperusteiset 
sosiaaliturva-asiat on hyvä selvittää 
ennen työsuhteen alkua. Periaate on 
yksinkertainen, jos työntekijä on Suo-
messa vakuutettu, maksut tulee maksaa 
Suomeen. Maksuja ei tarvitse maksaa, 
jos työntekijä ei ole Suomessa vakuu-
tettu. Ensimmäinen tehtävä on selvittää 
esim. KELAn kanssa, onko työntekijä 
Suomessa vakuutettu.

Esimerkiksi alle 6 kk Suomessa työtä 
tekevä voi olla Suomessa vakuutettu 
vain, jos hän tulee EU/ETA-valtiosta tai 
sosiaaliturvasopimusmaasta. Näistä-
kään maista tuleva ei ole Suomessa 
vakuutettu, jos hänellä on kotimaastaan 
todistus E 101 tai muu lähetetyn työnte-
kijän todistus. Lisäksi Suomen asumis-
perusteisen sosiaaliturvan piiriin voi 
kuulua heti työskentelyn aloittamisesta 
vain, jos työskentelyn on sovittu kestä-
vän yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk ja 
työskentely täyttää työttömyysturvalain 
minimiedellytykset (työtä vähintään 18 
h/kalenteriviikko ja palkka työehtosopi-
muksen mukainen).

Suomessa vakuutetun palkasta otetaan 
lähdevero 35 % ja sen lisäksi vakuute-
tun sairausvakuutusmaksu. Työntekijän 
palkasta on maksettava myös työnan-
tajan sosiaaliturvamaksu. Jos henkilö 
tulee ”villistä maasta” esim. Venäjältä 
tai työntekijällä on lähetetyn työnteki-
jän todistus, sairausvakuutusmaksua ja 
sosiaaliturvamaksua ei tarvitse maksaa.

Jos kyseessä on Suomessa vakuutettu 
urheilija, vakuutetun palkasta otetaan 
lähdevero 15 % ja sen lisäksi saira-
usvakuutusmaksu. Siten Suomessa 
sairausvakuutettu urheilija maksaa 
tuloistaan sairausvakuutuslain 18 luvun 

4 §:n tarkoittamaa vakuutetun sairaus-
vakuutusmaksua (sairausvakuutuksen 
sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu), 
kuten muutkin vakuutetut. Sosiaalitur-
vamaksusta urheilutulo on aina vapau-
tettu. Sairausvakuutusmaksua ei tarvit-
se maksaa, jos urheilija ei ole Suomessa 
vakuutettu asumisen perusteella.

Työttömyys-
vakuutusmaksu 
ennakonpidätyksessä
Edellisen periaatteen mukaan työnan-
taja voi hakea vapautusta työttömyys-
vakuutusmaksusta sellaisesta työn-
tekijästä, jolla ei ole oikeutta Suomen 
asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. 
Hakemus suositellaan tehtäväksi yhdes-
sä työntekijän kanssa ja se osoitetaan 
Työttömyysvakuutusrahastolle (www.
tvr.fi). Hakemukseen liitetään Kelan an-
tama päätös, että työntekijä on Suomen 
sosiaaliturvalainsäädännön ulkopuolel-
la. Hakemuksessa ilmoitetaan myös sen 
tapaturmavakuutuslaitoksen nimi, jossa 
työntekijä on vakuutettu lakisääteisellä 
tapaturmavakuutuksella.

Vapautus koskee tältä osin lähinnä ul-
komaalaisia valmentajia tai ohjaajia. Ur-
heilutulostahan ei makseta työttömyys-
vakuutusmaksuja. Lisäksi työnantajan 
ei tarvitse maksaa työttömyysvakuutus-
maksua muistakaan työntekijöistä, jotka 
eivät ole työttömyysturvalain perus-
teella oikeutettuja työttömyysetuuksiin. 
Näitä työntekijöitä ovat alle 17-vuotiaat 
ja yli 65-vuotiaat. Edellä mainituilta 
työntekijöiltä ei myöskään peritä pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksua. 
Ikärajan vaikutus alkaa käytännössä 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukau-
den ensimmäisestä palkanmaksupäi-
västä.

Ennakkoperintä-
rekisteri 
Seuran on tarkastettava ennakkoperin-
tärekisteriote työ- tai käyttökorvauksen 
maksajana ja toisaalta itse esitettävä 
ennakkoperintärekisteriote suorituksen 
saajana. Maksajan on tarkastettava 
merkintä internetistä osoitteessa www.
ytj.fi.

Ennakkoperintärekisteriin merki-
tään elinkeinotoimintaa tai muuta 
tulonhankkimistoimintaa harjoittavia 
luonnollisia henkilöitä ja yhteisöjä. Työn 
teettäjän ja maksajan ei tarvitse toimit-
taa ennakonpidätystä työkorvauksesta, 
jos työn tekijä on merkitty ennakkope-
rintärekisteriin. Kuitenkin palkasta ja 
urheilijan palkkiosta on aina toimitet-
tava ennakonpidätys, vaikka sen saaja 
olisikin ennakkoperintärekisterissä.

Jos yhteisöä ei ole merkitty ennakkope-
rintärekisteriin, on sille maksettavista 
työkorvauksista toimitettava ennakon-
pidätys 13 %:n verokannan mukaan. En-
nakonpidätys toimitetaan tällöin koko 
suorituksesta eli kustannusten osuutta 
vähentämättä. Arvonlisäveron osuus jä-
tetään ennakonpidätyksen ulkopuolelle.
Esimerkiksi urheiluseura järjestää 
siivoustalkoot, ja saa siitä ulkopuoliselta 
korvauksen. Jos seuralla on ennakko-
perintärekisteriote, se saa korvauksen 
bruttomääräisenä. Jos seuraa ei ole 
merkitty rekisteriin, maksaja on velvolli-
nen toimittamaan 13 prosentin enna-
konpidätyksen.

Jos luonnollista henkilöä, esimerkik-
si toiminimenhaltijaa, ei ole merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, toimitetaan 
hänelle maksettavasta työkorvauksesta 
ennakonpidätys verokortin osoittaman 
pidätysprosentin mukaan. Jos verokort-
tia ei esitetä, pidätys toimitetaan 60 
%:n mukaan. Verohallituksen päätöksen 
mukaan voidaan kuitenkin matkakulut 
vähentää ennen ennakonpidätyksen 
toimittamista. Arvonlisäveron osuus 
jätetään myös ennakonpidätyksen ul-
kopuolelle. Työkorvauksesta ei makseta 
työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Ennakkoperintä-
rekisteriin hakeutuminen
Seurat ovat usein myös korvauksen 
saajia, esim. talkootyötä tehtäessä. 
Tällöin seuran tulee hakeutua en-
nakkoperintärekisteriin saadakseen 
korvauksen tehdystä työstä tai pal-
veluksesta ilman ennakonpidätystä. 
Ennakkoperintärekisteriin hakeudutaan 
jättämällä verovirastoon aloittamis- tai 
muutosilmoituslomake. Lomakkeella 
ilmoitetaan tarvittavat perustiedot seu-
rasta. Samalla lomakkeella voi lisäksi 

tarpeen mukaan hakeutua arvonlisäve-
rovelvolliseksi ja säännöllisesti palkkoja 
maksavaksi työnantajaksi. Lomakkeella 
ilmoitetaan myös ennakon määräämis-
tä koskevat tiedot toimintaa aloitetta-
essa, jos hakeutujalla on veronalaista 
toimintaa.

Aatteellisten yhteisöjen tarkoituksena 
on toteuttaa niiden säännöissä mai-
nittua aatteellista tehtävää. Yhteisöjen 
perimmäisenä tarkoituksena ei ole 
taloudellisen edun tavoittelu, vaan ne 
tavoittelevat "yhteistä hyvää". Yhteisöjä 
kutsutaan yleishyödyllisiksi yhteisöiksi. 
Yleishyödyllisyyden käsite muodostaa 
yhdessä elinkeinotoiminnan käsitteen 
kanssa kaksi seuran verotuksen kan-
nalta keskeisintä käsitettä. Jos seura 
on yleishyödyllinen, sillä on veroetuja. 
Jos seura ei ole yleishyödyllinen, sitä 
koskevat ainoastaan elinkeinotoimintaa 
varten säädetyt lait.

Nykyinen tuloverolaki on yleishyödylli-
sille yhdistyksille hyvä. Erityisesti yhdis-
tys, jonka jäsenyys on avoin ja jonka 
toiminta on perinteistä jäsentoimintaa 
ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa, voi 
olla suhteellisen turvallisin mielin.
Niiden, jotka myyvät palveluja asiak-
kaille eli avoimelle asiakaskunnalle tai 
myyvät yksilöityjä palveluja kunnalle, 
on syytä pohtia verokysymyksiä tar-
kemmin ja varmistaa oikea verokäytän-
tö esimerkiksi asioimalla paikallisessa 
verotoimistossa. 

Sisäinen 
laskentatoimi
Sisäisellä laskentatoimella tuotetaan 
tietoa organisaation sisäiseen käyttöön. 
Tuloslaskelma ja –tase ovat määrämuo-
toisia, mutta muut laskelmat voidaan 
tehdä niin, että ne parhaiten palvelevat 
omaa toimintaa, sen suunnittelua ja 
seurantaa. Sisäiseen laskentaan kuuluu 
ainakin budjetointi, kustannuslaskelmat 
sekä laskelmat kulujen jakamisesta.

Tilintarkastus
Yhdistyksen on valittava tilintarkastaja 
jos kaksi seuraavista kolmesta ehdosta 
täyttyy:

 ● taseen loppusumma on yli 100 000 
euroa

 ● liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 
200 000 euroa

 ● palveluksessa on keskimäärin enem-
män kuin kolme henkilöä

Tilintarkastajat tarkastavat kirjanpitoa 
ja hallintoelinten toimintaa tilikauden 
aikana ja sen päätyttyä sekä tilinpää-
töksen. Tilintarkastajat antavat työstään 
kertomuksen yhdistyksen kokoukseen 
eli jäsenille.

Toiminnantarkastus 
Yhdistyslain 1.9.2010 voimaan tulleen 
muutoksen jälkeen yhdistyksellä on 
oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei 
ole tilintarkastajaa. Toiminnantarkastus 
korvaa aikaisemman maallikkotilin-
tarkastuksen. Jos toiminnantarkastajia 
valitaan vain yksi, on hänelle valittava 
varatoiminnantarkastaja. 

Jos yhdistyksen säännöissä on asetettu 
vaatimus KHT- tai HTM tilintarkastajan 
taikka tilintarkastusyhteisön valitsemi-
sesta, ei määräystä tarvitse noudattaa, 
jos tilintarkastuslain mukaista velvolli-
suutta niiden valintaan ei ole.

Toiminnantarkastaja on luonnollinen 
henkilö, joka ei voi olla vajaavaltainen, 
konkurssissa tai jonka toimintakelpoi-
suutta on rajoitettu. Hänellä on oltava 
sellainen taloudellisten ja oikeudellisten 
asioiden tuntemus kuin yhdistyksen 
toimintaan nähden on tarpeen tehtävän 
hoitamiseksi. Toiminnantarkastajan 
tulee olla riippumaton tarkastusta suo-
rittaessaan.

Toiminnantarkastajan on tarkastettava 
yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyk-
sen toiminnan edellyttämässä laajuu-
dessa sekä annettava tarkastuksestaan 
kirjallinen toiminnantarkastuskertomus 

tilinpäätöksestä päättävälle yhdis-
tyksen tai valtuutettujen kokoukselle. 
Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että 
yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa 
tai tilintarkastuslakia tai sääntöjä on 
rikottu, on siitä mainittava tarkastus-
kertomuksessa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan on va-
rattava toiminnantarkastajalle tilaisuus 
toimittaa toiminnan tarkastus siinä laa-
juudessa kuin tämä katsoo sen tarpeel-
liseksi sekä annettava tämän pyytämää 
selvitystä ja apua.

Toiminnantarkastajalla on läsnäolo-oi-
keus ja puheoikeus sellaisessa yhdis-
tyksen kokouksessa, jossa käsitellään 
hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Läs-
näolopakko on silloin, kun käsiteltävät 
asiat ovat sellaisia, että hänen läsnä-
olonsa on tarpeen.

Toiminnantarkastajan on kokouksen 
pyynnöstä annettava tarkempia tietoja 
seikoista, jotka voivat vaikuttaa koko-
uksessa käsiteltävän asian arviointiin. 
Tietoja, joista aiheutuu yhdistykselle 
olennaista haittaa, ei tarvitse antaa.
Toiminnantarkastajalla tai hänen apu-
laisellaan on salassapitovelvollisuus. 
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan 
koske seikkaa,
•	 josta toiminnantarkastajan on ilmoi-

tettava tai lausuttava lain nojalla
•	 jonka ilmaisemiseen se, jonka hyväksi 

salassapitovelvollisuus on säädetty, 
antaa suostumuksensa;

•	 jonka viranomainen, tuomioistuin, 
tässä laissa tarkoitettu valvontaelin 
tai muu henkilö on lain perusteella 
oikeutettu saamaan tietoonsa; tai

•	 joka on tullut yleiseen tietoon.

Yhdistysrekisterin malli:

Toiminnantarkastuskertomus

Yhdistys X ry:n jäsenille 

Olen tarkastanut Yhdistys X ry:n talou-
den ja hallinnon tilikaudelta nn.nn.nnnn 
- nn.nn.nnnn

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että 
yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen 
ja varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtä-
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vänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja 
hallinto yhdistyksen toiminnan edellyt-
tämässä laajuudessa.

TÄHÄN SELVITYS SIITÄ MITÄ ON 
TARKASTETTU, MITEN ON TARKAS-
TETTU JA MITÄ ON HAVAITTU.

Tarkastuksessa en ole havainnut, että 
yhdistykselle olisi aiheutunut vahin-
koa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi 
rikottu.

Päiväys ja allekirjoitus

rahoituslaskelma 
ESIMERKKIYHDISTYS RY 
xx.xx.20xx
rahOITuSLaSKELMa 31.12.20xx 

rahanlähteet
Tulorahoitus
- varsinaisen toiminnan kulujäämä 
+ poistot 
+ varainhankinnan nettotuotot 
+ sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 
+ satunnaiset tuotot/kulut (netto)

avustukset 

+ toiminta-avustus 
+ kohdeavustukset
I
nvestointirahoitus 

+ lainan nosto
= RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ

rahan käyttö
Korkokulut 
Muut sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
kulut

Investointirahoitus 
- lainan lyhennys

Käyttöomaisuusinvestoinnit 
- kalusteet ja laitteet

Nettokäyttöpääoman muutos *)

= RAHAN KÄYTTÖ YHTEENSÄ
 
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 
*) 
Rahat ja pankkisaamiset 

Muut saamiset 
Vaihto-omaisuusvarasto 
Lyhytaikainen vieras pääoma

= NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

Vastuunjako 
talousasioissa 

Esimerkkiyhdistys ry 

Talousohjesääntö
Yhdistyksen kokous 

•	 Vahvistaa toimintasuunnitelman ja 
talousarvion seuraavaksi toimintavuo-
deksi.

•	 Määrää jäseniltä kannettavat jäsen-
maksut sekä valitsee tilintarkastajat 
tai toiminnantarkastajat ja heidän 
varamiehensä.

•	 Käsittelee toimintakertomuksen sekä 
tilintarkastuskertomuksen edelliseltä 
tilikaudelta.

•	 Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää 
vastuuvapauden hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.

Hallitus 

•	 Valmistelee yhdistyksen kokouksessa 
käsiteltävät talousasiat sekä panee 
täytäntöön yhdistyksen kokouksen 
päätökset.

•	 Huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito 
on lainmukainen ja varainhoito on 
luotettavalla tavalla järjestetty.

•	 Avustaa tilintarkastajia tai toiminnan-
tarkastajia

•	 Päättää suuremmista taloudellisista 
sopimuksista ja talousarviopoikkea-
mista.

•	 Ottaa ja erottaa toimihenkilöt.
•	 Vahvistaa talousohjesäännön.

Puheenjohtajisto 

•	 Puheenjohtajistoon kuuluvat yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja.

•	 Päättää toiminnanjohtajan työsuhteen 
ehdoista.

•	 Puheenjohtaja hyväksyy toiminnan-
johtajan matkalaskut, päivärahat ja 
kuluselvitykset

Toiminnanjohtaja 

•	 Vastaa yhdistyksen toiminnasta ja 

taloudesta.
•	 Hyväksyy talousarvion mukaiset tila-

ukset, laskut ja maksumääräykset.
•	 Päättää pienemmistä taloudellisista 

sopimuksista ja talousarviopoikkea-
mista, joista informoidaan yhdistyk-
sen hallitusta.

•	 Hyväksyy työntekijöiden matkalaskut, 
päivärahat ja kuluselvitykset.

•	 Päättää yhdessä puheenjohtajan 
kanssa työntekijöiden työsuhteiden 
ehdoista.

•	 Päättää enintään kolmen kuukauden 
pituisista työsuhteista.

Muut toimihenkilöt 

•	 Vastaavat siitä, että omalla vastuualu-
eella noudatetaan taloudellisuutta ja 
talousarviota.

Tilintarkastus
Tilintarkastajiksi valitaan sääntöjen 
määräämällä tavalla esteettömät ja pä-
tevät henkilöt tarkastamaan tilikauden 
hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä.

Talousarvio
Tulevan vuoden talousarvio laaditaan 
toiminnanjohtajan johdolla. Toiminnan-
johtajan laatiman talousarvioesityksen 
käsittelee hallitus ja vahvistaa hallituk-
sen esityksestä yhdistyksen kokous.

Tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Vuosittain tilinpäätöksen hyväksymi-
sestä huolehtii hallitus ja se esitetään 
yhdistyksen kokoukselle vahvistetta-
vaksi sekä vastuuvapauden myöntämi-
seksi hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille.

Kassan ja rahatilien 
hoito
Rahatilien hoidosta vastaa toiminnan-
johtaja.

Pankkitilien käytöstä päättää hallitus.

Omaisuuden hoito
Kaikki toimihenkilöt ovat velvollisia 
huolehtimaan, että heidän käytössään 

oleva yhdistyksen omaisuus pidetään 
tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

Kalustosta ja muusta irtaimesta 
käyttöomaisuudesta pidetään luette-
loa. Luettelon ylläpitämisestä vastaa 
toiminnanjohtaja.

Normaalien toiminta- ja rahoitusku-
lujen ylitse jäävistä, maksuvalmiiden 
käteisvarojen sijoituksista rahalaitoksiin 
päättää toiminnanjohtaja hallituksen 
myöntämissä puitteissa.

MATKAKUSTANNUSTEN   
KORVAAMINEN

Työntekijöiden matkakustannukset 
korvataan verohallituksen matka-
kustannusten korvaamista koskevan 
kulloinkin voimassaolevan päätöksen 
mukaisesti.

Hyvä hallinto lajiliitossa on hyvä pohja 
myös seuran toimintaperiaatteille.

www.sport.fi/urheiluseura/hyvahallinto
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Tulo- ja arvonlisäverotuksen yleiset 
periaatteet 

Liikunta- ja urheiluseurat ovat perin-
teisesti aatteellisia yhdistyksiä, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa yhdistyk-
sen säännöissä mainittua aatteellista 
tehtävää. Aatteellisten urheiluseurojen 
perimmäisenä tarkoituksena ei ole yk-
sittäisten seuran jäsenten taloudellisen 
edun tavoittelu, vaan ne tavoittelevat 
koko ympäröivän yhteisön ja yhteis-
kunnan "yhteistä hyvää" edistämällä 
koko väestön liikuntaharrastusta tai 
lasten sekä nuorten kilpailutoimintaa. 
Toimintansa kulujen peittämiseksi 
seurat voivat kerätä tuloja aatteellisesta 
toiminnastaan (varsinainen toiminta). 
Urheiluseura voi esimerkiksi kerätä 
maksuja valmennustoimintaan osallis-
tuvilta. Lisäksi seurat voivat harjoittaa 
varsinaista taloudellista toimintaa 
(varainhankinta), jos siitä on erillinen 
maininta seuran säännöissä.

Seuran yleis-
hyödyllisyys 
Tuloverolain (1535/92) 22 §:n mukaan 
liikunta- ja urheiluseuroja sekä niiden 
alueellisia ja valtakunnallisia järjestöjä 
voidaan pitää yleishyödyllisinä yhteisöi-
nä. Yhdistysten on kuitenkin täytettävät 
seuraavat kolme kriteeriä. Yhteisö on 
yleishyödyllinen, jos se täyttää kaikki 
kolme kriteeriä. 

1. Yleishyödyllisen 
yhteisön tulee toimia 
yksinomaan ja välittö-
mästi yleiseksi hyväksi 
aineellisessa, henkisessä, 
siveellisessä tai yhteis-
kunnallisessa mielessä.

Yhteisön tulee itse toimia yleiseksi hy-
väksi. Toiminnan pitää olla pääasiassa 
yleishyödyllistä, säännöissä määritel-
lyn tarkoituksen mukaista toimintaa. 
Esimerkiksi kaikki liikuntatoiminta 
on lähtökohdiltaan yhteiskunnallisesti 
hyödyllistä, yleiseksi hyväksi tehtävää 
toimintaa. 

Yleishyödyllinen yhteisö voi vähäisessä 
määrin harjoittaa myös elinkeinotoi-
mintaa. Vähäinen elinkeinotoiminta ei 
vaaranna yhteisön yleishyödyllisyyden 
statusta. Yleishyödyllisyyden status 
vaarantuu, jos yhteisön päätoiminnak-
si muodostuu elinkeinotoiminta (esim. 
kaksi kolmasosaa kirjanpidon tuloista). 
Yleishyödyllisyyttä arvioitaessa tu-
loslaskelman lisäksi arvioidaan seuran 
vapaaehtoistoiminta, jonka tulisi näkyä 
toimintakertomuksessa. Laajamittai-
sen ja itsenäisen elinkeinotoiminnan 
harjoittaminen voi siten johtaa yleis-
hyödyllisyysstatuksen menettämiseen. 
Elinkeinotoiminnan vaikutusta yhteisön 
yleishyödyllisyyteen arvioidaan kuiten-
kin aina tapauskohtaisesti ja kokonais-
harkintaan perustuen.
 
Jos urheiluseura harjoittaa suuressa 
mittakaavassa ammattiurheilua ilman 
muunlaista yleishyödyllistä toimintaa, 
seura voi menettää yleishyödyllisyys-
statuksensa. Osassa palloilulajeja am-
mattiurheilua edistävä toiminta onkin 
jo yhtiöitetty. Yleishyödyllinen yhteisö 
voi helpommin säilyttää yleishyödyl-
lisyysstatuksen, kun elinkeinotoiminta 
siirretään erilliseen osakeyhtiöön.

Yksinomaisuuden ja välittömyyden 
vaatimus koskee myös tukiyhdistyksiä. 
Periaatteessa ei riitä, että vain tukiyh-
distyksen toiminnan tuotto käytetään 
yleishyödylliseen tarkoitukseen, myös 
taloudellisen toiminnan pitää itsessään 
palvella yleishyödyllisen tarkoituksen 
toteutumista. 

2. Yleishyödyllisen 
yhteisön toiminta ei saa 
kohdistua rajoitettuihin 
henkilöpiireihin.

Yhdistyksen tulee periaatteessa olla 
avoin kaikille. Yhdistys, jonka toiminta 
kohdistuu tarkasti etukäteen rajattuun 
henkilöpiiriin edistäen joidenkin hen-
kilöiden yksityisiä taloudellisia etuja, ei 
ole yleishyödyllinen.

Tukiyhdistyksen toiminnan tuotto on 
jaettava laajalle piirille. Aina ei riitä, että 
tuettavia yleishyödyllisiä yhdistyksiä on 
vain yksi. Lisäksi on varmistettava, ettei 
toiminnan koko tuotto tai suuri osa tuo-
tosta mene varainhankinnan kuluihin. 
Eteenpäin tilitettävien varojen määrä 
tulee olla myös tulokseen nähden mer-
kittävä. Tukiyhdistys ei voi jatkuvasti 
kerätä varallisuutta itselleen.

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

Tämä tarkoittaa, että kaikenlainen 
voitto-osuuksien jakaminen ja jopa 

mahdollisuus voiton jakamiseen on 
este yleishyödyllisyyden statukselle. 
Esimerkiksi pelaajasopimuksiin ei saa 
laittaa mainintoja, että mahdollinen 
kauden tuotto jaetaan bonuksina pe-
laajien kesken. Lisäksi yleishyödyllisyys 
edellyttää, että yleishyödyllisen yhteisön 
purkautuessa sen omaisuus jää edelleen 
yleishyödylliseen käyttöön.

Tukiyhdistysten (koskee myös esimer-
kiksi seurojen yhdistymistä) osalta on 
kiinnitetty erityistä huomiota yhdistyk-
sen sääntöjen purkautumispykälään. 
Säännöissä ei voi olla mainintaa, että 
tukiyhdistyksen purkautuessa sen 
omaisuus menee perustajille vaikka pe-
rustajat kaikki olisivatkin tukiyhdistyk-
sen perustamishetkellä yleishyödyllisiä 
yhteisöjä. Periaatteessa on mahdollista, 
että perustajat voivat ajan kuluessa 
menettää yleishyödyllisyyden statuksen. 
Tällöin olisi mahdollista, että tukiyhdis-
tykseen verottomasti kertynyt omaisuus 
siirtyisi verolliseen toimintaan, joka ve-
rotuksellisesti johtaa eri lopputulokseen.

Purkautumispykälän muotoilu voi olla 
SLU:n/Valon seuran mallisääntöjen 
mukainen: Jos yhdistys on päätetty pur-
kaa, sen varat on luovutettava johonkin 
yhdistyksen toiminta-alueen liikunta-
kasvatusta edistävään tarkoitukseen 
purkautumisesta päättäneen kokouksen 
päätöksen mukaisesti. Pesänselvitys-
miehenä toimivat kokouksen valitsemat 
henkilöt.

Yleishyödyllisyyden arvio on kokonais-
arvio. Yhteisön yleishyödyllisyyttä arvi-
oitaessa kiinnitetään huomiota yhteisön 
sääntöihin ja sen käytännön toimintaan. 
Ratkaisevaa on tosiasiallinen toiminta, 
ei se, mikä nimi sille on annettu. Ur-
heiluseurakaan, joka on oikeudelliselta 
muodoltaan yhdistys, ei siis automaatti-
sesti ole yleishyödyllinen. Periaatteessa 
yleishyödyllisyyden arviointi on jatkuva 
prosessi.

Urheiluseuran 
elinkeinotulo
Yleishyödyllisten yhteisöjen elinkeino-
tulon käsitteen tarkkaa määritelmää ei 
löydy säädöksistä, mutta oikeuskäytän-
tö on muokannut käsitettä. Elinkeinotoi-
minnalle on yleensä pidetty tyypillisenä, 
että se täyttää seuraavat tunnusmerkit. 
Kaikkien tunnusmerkkien ei välttämät-
tä tarvitse täyttyä ja toiminta voi silti 
olla elinkeinotoimintaa.

Elinkeinotoiminnalle on tyypillistä: 

•	 Voiton tavoittelu
•	 ansiotarkoitus
•	 Suunnitelmallisuus
•	 Jatkuvuus/säännöllinen toistuvuus
•	 Suuntautuminen ulospäin rajoitta-

mattomaan tai ainakin laajahkoon 
rajattuun henkilöjoukkoon

•	 Taloudellisen riskin olemassaolo
•	 Sitoutuneen pääoman suuri määrä ja 

vieraan pääoman käyttö
•	 Toiminnan kohdistuminen tavanomai-

siin kauppatavaroihin tai suoritteisiin
•	 Käyvän markkinahinnan käyttäminen

Lisäksi urheiluseurojen toiminnan 
osalta on kiinnitetty huomiota ainakin 
seuraaviin tekijöihin: 

•	 Toiminnan harjoittamisen muotoon
•	 Toiminnan laajuuteen ja suurehkoon 

liikevaihtoon
•	 Palkattuun henkilökuntaan
•	 Tapahtuuko toiminta kilpailuolosuh-

teissa (varsinaisten elinkeinonharjoit-
tajien kanssa kilpailu)

Sillä, kuka ylläpitää toimintaa tai kuin-
ka toiminnasta saadut varat käytetään, 
ei pääsääntöisesti ole merkitystä. Esi-
merkiksi voittoa tavoittelevan osakeyh-
tiön toimintaa on pidetty elinkeinotoi-
mintana, vaikka sen voitto käytettiin 
kokonaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Käytännön tulkintoja helpottaa tulo-
verolain 23 § 3 momentin (ks. tulo-
verolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1992/19921535) esimerkki-
lista toiminnoista, joista saatua tuloa 
ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön 
elinkeinotulona. Esimerkiksi tällöin 
tulonhankkimistoiminta voi tapah-
tua arvonlisäverolain tarkoittamassa 

liiketoiminnan muodossa, mutta kyse ei 
ole seuran elinkeinotoiminnasta, koska 
tuloverolaissa on erikseen mainittu, että 
ko. tulot eivät ole elinkeinotuloa.

Tapauksessa KHO 2007 T 1 golfyhdis-
tyksen katsottiin harjoittavan yleensä 
golfosakeyhtiölle kuuluvaa toimintaa. 
Kysymyksessä ei siten katsottu olevan 
TVL 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödylli-
nen yhteisö, vaan yhdistyksen toiminta 
katsottiin kokonaisuudessaan elinkeino-
toiminnaksi. Kokonaisarvioinnissa vai-
kuttivat harjoitetun toiminnan laajuus, 
siitä saadut tulot sekä toimiminen kil-
pailuolosuhteissa. Yhdistyksen jäseniltä 
perittyjen jäsen- ja liittymismaksujen 
katsottiin olevan vastiketta yhdistyksen 
tarjoamista palveluista. Koko yhdis-
tyksen toiminnassa oli tällöin kysymys 
palvelusta, jolla annettiin mahdollisuus 
liikunnan harjoittamiseen.

Varsinainen 
yleishyödyllinen 
toiminta 
Tuloverolain elinkeinotulojen listassa 
ei ole mainintaa varsinaisesta liikun-
ta- ja urheilutoiminnan tuloista. Oheis-
ten KHO:n päätösten myötä voidaan 
kuitenkin todeta, että yleishyödyllisen 
yhteisön yleishyödyllinen toiminta ei ole 
elinkeinotoimintaa.

Päätöksen KHO 8.4.1997 T 791 mukaan 
yleishyödyllisen yhdistyksen näytte-
lytoiminta tapahtui arvonlisäverolain 
tarkoittamalla tavalla liiketoiminnan 
muodossa. Yhdistyksen harjoittama 
näyttelytoiminta liittyi kuitenkin välit-
tömästi yleishyödyllisen tarkoituksen 
toteuttamiseen eikä siitä saatua tuloa 
ollut pidettävä tuloverolain 23 §:n 1 
momentissa tarkoitettuna elinkeinotu-
lona (rakennusmestariyhdistys järjesti 
rakennusnäyttelyn).

Päätöksessä KHO 30.1.1997 T 190 
todetaan, että liiton eräistä palveluista 
saamat tulot ottaen huomioon niiden 
välitön liittyminen yleishyödyllisen tar-
koituksen toteuttamiseen, suuntautumi-
nen pelkästään jäsenistöön, palvelujen 
veloitusperusteet ja toiminnan laajuus 
eivät olleet liiton elinkeinotuloa.

SEuraN VaraINhaNKINTa
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Päätöksen KHO 9.4.1997 T 801 mukaan 
yleishyödyllisen yhdistyksen messutoi-
minnasta saama tulo oli yhdistyksen 
elinkeinotuloa, koska toiminta ei vä-
littömästi liittynyt yhdistyksen yleis-
hyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen 
(opiskelijoiden harrastus- ja tutkimus-
toimintaa tukeva yhdistys järjesti kodin 
rakentamis- ja vapaa-ajan messut). 
Samaa perustelua on käytetty myös 
päätöksessä KHO 8.4.1997 T 792.

urheiluseurojen 
varsinainen 
yleishyödyllinen toiminta
•	 Varsinaiseen toimintaan voidaan 

urheiluseuroissa lukea kaikki liikkumi-
seen ja urheiluun välittömästi viittaa-
va toiminta, joka kohdistuu seuran 
kaiken ikäisiin jäseniin tai muihin 
säännöissä mainittuihin kohdejoukkoi-
hin. Esimerkkinä voidaan mainita:

•	 koulutustoiminta
•	 liikuntakurssit
•	 liikuntaleirit
•	 urheilukoulut
•	 ohjatut harjoitukset
•	 valmennustoiminta
•	 kilpailutoiminta
•	 oman liikunta- ja urheilutilan ylläpito
•	 lasten liikunnallinen iltapäivätoiminta
•	 kunnan ostama liikuntapalvelu osaksi 

koululaisten iltapäivätoimintaa

Aiemmin on pidetty itsestään selvä-
nä, että seurat perivät kustannukset 
liikuntatoimintaan osallistuvilta ja ettei 
tästä synny yleishyödylliselle yhteisöl-
le verotettavaa tuloa. Arvonlisäveron 
myötä tulkinta kiristyi aluksi aikuisten 
osalta niin, että ainoastaan pääasiassa 
jäsenille tarkoitetun liikuntatoiminnan 
katsottiin olevan toimintaa, joka ei ole 
elinkeinotoimintaa. KHO 25.3.2002 T 
661 päätös on liikuntaseuroille hyvä. 
Jäsenyysvaatimus ei KHO:n mukaan ole 
ehdoton, koska seurat edistävät omaa 
yleishyödyllistä tarkoitustaan juuri teke-
mällä liikuntaa tutuksi myös aikuisille 
ilman sitoutumisvaatimuksia yhdistyk-
seen. Kyseessä on ennen kaikkea jä-
senhankinta, joka on tärkeää toiminnan 
jatkuvuuden näkökulmasta. 

Palvelun tarjonta ei verotuksen näkö-
kulmasta edellytä seuran jäsenyyttä. 
Seuratoiminnan perusfilosofiaan kui-

tenkin liittyy kiinteästi jäsenyys. Näin 
seurat erottuvat yrityksistä, joissa pal-
velun tuottaja ja asiakas ovat selkeästi 
eri rooleissa. Seuroissa ei ole asiakkaita, 
on vain jäseniä, jotka yhdessä päättävät 
yhdistyksen asioista, yhdessä järjestä-
vät toiminnan ja yhdessä liikkuvat.

Lasten ja nuorten kohdalla jäsenyys-
vaatimus ei ole koskaan ollut ehdoton, 
koska seurat edistävät omaa yleis-
hyödyllistä tarkoitustaan tarjoamalla 
liikuntaa lapsille ja nuorille ilman 
sitoutumisvaatimuksia yhdistykseen. Li-
säksi liikunnallisen iltapäivätoiminnan 
myötä joidenkin seurojen toiminta on 
tältä osin yhä enemmän siirtynyt kohti 
sosiaalihuollon toimialaa.

KHO:n päätös 2236/98 viittaa jo siihen, 
ettei aikuisliikunnankaan osalta jäse-
nyysvaatimus ole ehdoton. Korkeim-
man hallinto-oikeuden päätös (KHO 
19.10.1998 T 2236) koski yleishyödylli-
sen yhdistyksen eli liikunnan lajiliiton 
liikuntatuotteiden myyntiä, joka sisälsi 
ohjaajien koulutuksen ja käsikirjat sekä 
liikuntaryhmiin osallistuvien materiaa-
lit. Myynti kohdistui rajoittamattomaan 
asiakaspiiriin ja se oli suunnitelmallista 
sekä jatkuvaa. Korkeimman hallinto-
oikeuden mukaan ko. toiminta ei ollut 
elinkeinotoimintaa, koska toiminta liittyi 
välittömästi yhdistyksen yleishyödyl-
lisen sääntömääräisen tarkoituksen 
toteuttamiseen. Liiton säännöissä oli 
maininta, että sen toiminta kohdistuu 
jäsenyhdistysten lisäksi yleisesti kansa-
laisten liikuntaharrastuksen edistämi-
seen.

Päätöksessä KHO 25.3.2002 T 661 
voimisteluseura ry:n sääntöjen mukaan 
yhdistyksen tarkoituksena oli edistää 
jäsenistönsä keskuudessa liikuntahar-
rastusta siten, että mahdollisimman 
moni voisi harrastaa monipuolista 
voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja 
tavoitetasoilla. Tarkoitustaan yhdistys 
toteutti sääntöjensä mukaan muun mu-
assa järjestämällä voimistelu-, urheilu- 
ja muita liikuntaharjoituksia.

Ennakkoratkaisussaan KHO totesi, 
että aerobic-tuntien järjestäminen on 
yhdistyksen jäseniin kohdistuessaan 
yhdistyksen yleishyödyllistä tarkoitusta 
välittömästi toteuttavaa toimintaa. Yh-

distyksen tällaisesta toiminnasta saama 
tulo ei ole sen tuloverolaissa tarkoi-
tettua elinkeinotuloa siitä riippumatta, 
sisältyykö jäsenten oikeus osallistua 
aerobic-tunneille jäsenmaksuun vai ve-
loitetaanko tunneista erikseen. Tämän 
suhteen ei merkitystä ole myöskään 
sillä, että tunneilla on palkattu ohjaaja, 
joka on yleensä yhdistyksen jäsen.

Silloinkin kun samoille aerobic-tunneille 
osallistuu muita kuin yhdistyksen 
jäseniä, tuntien järjestämisen voidaan 
KHO mukaan katsoa liittyvän läheisesti 
yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituk-
sen toteuttamiseen. Lisäksi muilta kuin 
yhdistyksen jäseniltä peritään ennakko-
ratkaisuhakemuksen mukaan aerobic-
tunneille osallistumisesta sama maksu 
kuin jäseniltä ja osallistumismaksuilla 
on tarkoitus ensisijaisesti kattaa toimin-
nasta aiheutuneet kustannukset. Tällä 
tavoin järjestetyistä liikuntatilaisuuksis-
ta muiltakaan kuin yhdistyksen jäsenil-
tä saatua tuloa ei voida pitää yhdistyk-
sen elinkeinotulona.

KHO otti kantaa myös yhdistyksen 
suunnitteilla olleisiin yrityksille ja 
kunnille tarjottaviin liikuntapäiviin ja 
-tunteihin. Kannanoton mukaan myös 
niillä on läheinen yhteys yhdistyksen 
tarkoituksen toteuttamiseen. Sen vuoksi 
ja kun niiden järjestämistä ei voida 
laatunsa ja laajuutensa perusteella 
pitää elinkeinotoiminnan luonteisena, 
myöskään näiden tilaisuuksien järjes-
tämisestä saatu tulo ei ole yhdistyksen 
elinkeinotuloa.

Liikunnan ja urheilun 
kattojärjestöjen varsinainen 
toiminta
Liikunta- ja urheiluseurojen vapaaehtoi-
set haluavat keskittyä seuran sääntö-
jen mukaiseen liikuntaan ja urheiluun. 
Kattojärjestöjen merkittävä aatteellinen 
tehtävä on vapauttaa vapaaehtoiset 
tekemään liikunta- ja urheilutyötä. 
Kattojärjestöjen sääntömääräinen teh-
tävä on esimerkiksi jäsenyhdistysten 
kirjanpidon järjestäminen keskitetysti. 
Keskitys mahdollistaa ammatti-ihmis-
ten palkkaamisen, jotka voivat keskittyä 
yleishyödyllisten yhdistysten ainutlaa-
tuiseen toimintakenttään ja hallinnolli-
siin ongelmiin. 

Vain kattojärjestön yleishyödyllinen 
yhdistysjäsen voi luovuttaa kirjanpi-
don hoidon. Jäsenpalvelua ei voi antaa 
muille kuin omille jäsenille. Kirjanpidon 
kulut jaetaan kaikkien niiden jäsenten 
kanssa, joiden kirjanpidon kattojärjestö 
hoitaa. Toiminta on omakustanteista ja 
siitä ei ole kattojärjestölle taloudellista 
riskiä.

Liikunta- ja urheiluseurojen kirjanpito 
on esimerkiksi liikunnan aluejärjes-
tön sääntömääräisen yleishyödyllisen 
tarkoituksen välitöntä toteuttamista. 
Kirjanpidon jäsenpalvelu on tarkoitettu 
vain aluejärjestön yhdistysjäsenille ja 
siitä aiheutuvat kulut jaetaan jäsenpal-
velua käyttävien seurojen kesken.

Yleishyödyllinen 
varainhankinta 

Tuloverolain 23.3 §:ssä erikseen mai-
nitut yleishyödyllisten urheiluseurojen 
perinteiset varainhankintamuodot 
eivät ole elinkeinotoimintaa, vaikka ne 
voivatkin tapahtua arvonlisäverolain 
tarkoittamassa liiketoiminnan muodos-
sa. Yleishyödyllisen yhteisön elinkeino-
tulona ei pidetä:

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

•	 jäsenlehdestä ja muista yhteisön 
toimintaa välittömästi palvelevista 
julkaisuista saatua tuloa 
adressien, merkkien, korttien, viirien 
tai muiden sellaisten hyödykkeiden 
myynnin muodossa suoritetusta varo-
jen keräyksestä saatua tuloa

•	 sairaaloissa tai muissa huoltolaitok-
sissa ja huoltoloissa hoito-, askar-
telu- tai opetustarkoituksessa val-
mistettujen tuotteiden myynnistä tai 
tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista 
palveluksista saatua tuloa

•	 bingopelien pitämisestä saatua tuloa

Urheiluseuran tuloverolain 
23§ mukainen 
”yleishyödyllinen 
varainhankinta”

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

•	 lipputulot
•	 osanottomaksut
•	 käsiohjelmien mainos- ja muut myyn-

titulot
•	 järjestävän seuran ylläpitämän kios-

kin tulot
•	 järjestävän seuran muut tarjoilutulot
•	 myyntioikeuksien myynnin tulot
•	 laita- ja muista väliaikaisista tapah-

tumaan liittyvistä mainoksista saadut 
tulot

•	 urheiluasuissa olevien mainosten tulot
•	 äänimainokset
•	 valomainokset
•	 tilapäisen paikoituksen järjestämises-

tä saadut tulot
•	 muut tilaisuuteen liittyvät myyntitulot

Seurojen järjestämien kilpailujen ja 
tapahtuminen yhteydessä harjoitetun 
toiminnan muuksi tuloksi on katsottu 
majoituspalvelun myynti. Esimerkki-
nä on tapahtuman järjestävän seuran 
osallistujille myymä koulu- tai teltta-
majoitus, kun seura ei muuten harjoita 
verollista majoitustoimintaa. Sen sijaan 
yhteistyösopimukseen perustuva majoi-
tuspalvelun osto ja huoneiden jatkuva 
edelleen myynti on yhdistyksen elinkei-
notuloa.

Urheilutapahtumiin liittyvien kisa-
tuotteiden myynti ei ole tuloverolain 
tarkoittamaa elinkeinotoimintaa, kun 
myynti tapahtuu kisojen aikana kisa- 
tai leirialueella. Samanlaiseksi toi-
minnaksi on katsottu myös tekstiilien 
myynti. Vastaavien tuotteiden (lukuun 
ottamatta adressit, merkit, kortit, viirit 
ja muut vastaavat kannatustuotteet) 
myynti vähittäiskauppakanavaa käyttä-
en tai muutoin kisa-ajan tai kisa-alueen 
ulkopuolella on sen sijaan elinkeinotoi-
minnan muodossa harjoitettua tavaran-
myyntiä.

Isojen urheilu- ja liikuntatapahtumien 
läpivienti vaatii paljon toimihenkilöitä. 

Suomalaiset urheiluseurat ovat pieniä 
ja yksin ne eivät pysty järjestämään 
isoja tapahtumia. Käytännössä tapah-
tumat onkin järjestetty yhteistyössä 
usean seuran kesken. Tapahtumilla on 
oma tilinpito ja mahdollinen ylijäämä 
tai tappio jaetaan järjestävien seurojen 
kesken. Tällainen yleishyödyllisten ur-
heilu- ja liikuntaseurojen yhteistoiminta 
urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestä-
misessä ei ole elinkeinotoimintaa.

2. Myös muiden kuin urheilu- ja 
liikuntatilaisuuksien järjestäminen on 
osa urheiluseuran varainhankintaa. 

Verotuskäytännössä urheiluseurojen 
järjestämien konsertti- ja tanssitilai-
suuksien pääsymaksut ja niiden yhtey-
dessä harjoitettu myynti eivät ole olleet 
tuloverolain sanamuodon mukaisesti 
elinkeinotoimintaa riippumatta tilai-
suuksien järjestämistiheydestä. Esimer-
kiksi kerran viikossa järjestetyt tanssit 
tai vuosittain järjestetty konserttitapah-
tuma ei ole seuran elinkeinotoimintaa. 
Sen sijaan elokuvanäytösten jatku-
valuonteista järjestämistä on pidetty 
elinkeinotoimintana.

Verotus tältä osin saattaa olla kiristy-
mässä. Jos tällä hetkellä seura on miet-
timässä isoja investointeja esimerkiksi 
tanssilavaan, päätöksenteossa on tämä 
huomioitava. Päätös ei voi perustua 
olettamukseen, että lavatanssien tulojen 
verottomuus säilyy myös tulevaisuu-
dessa.

3. Yleishyödyllisten yhteisöjen 
toimintansa rahoittamiseksi 
harjoittama tavarankeräys ja siihen 
liittyvä kirpputoritoiminta ei ole 
elinkeinotoimintaa. 

Esimerkiksi seurat voivat kerätä van-
hoja tavaroita ja järjestää huutokaupan 
tai järjestää vanhojen lahjoitettujen ur-
heiluvälineiden myyntipäiviä ilman, että 
kyseessä olisi elinkeinotoiminta.

KHO 22.10.1997 T 2642: Yleishyödylli-
nen yhdistys harjoitti laajaa kirpputori-
toimintaa. Toiminta tapahtui liiketoimin-
nan muodossa. Koska yhdistys myi sille 
sen toiminnan tukemiseksi ilmaiseksi 
luovutettua tavaraa, tavarankeräykses-
tä saatu tulo oli kuitenkin tuloverolain 
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tarkoittamaa tavarankeräyksestä tai 
siihen verrattavasta toiminnasta saatua 
tuloa, joka ei ollut yleishyödyllisen yh-
teisön veronalaista elinkeinotuloa.

4. Jäsenlehtien ja muiden yhteisön 
toimintaa välittömästi palvelevien 
julkaisujen osalta elinkeinotulona ei 
pidetä: 

•	 tilausmaksutuloja
•	 irtonumeromyyntituloja
•	 mainostuloja
•	 jäsenlehden julkaisuoikeuksien luovu-

tuksesta saatua tuloa

Keskeistä on jäsenlehden määrittely. 
Jäsenlehden sisällön on välittömästi 
palveltava yhteisön yleishyödyllistä 
tarkoitusta ja lehteä tehdään ensisijas-
sa asiasisältönsä vuoksi. Laaja myynti 
muille kuin jäsenille ja suuri mainostulo 
suhteessa kokonaistuottoon saattavat 
viedä lehdeltä jäsenlehden statuksen.

KHO 28.5.1990 T 1828

Yhdistys julkaisi oman alansa lehteä, 
joka toimi yhdistyksen toiminnan nä-
kyvimpänä muotona ulospäin. Lehden 
tarkoituksena oli muun muassa kysy-
myksessä olevan alan tietämyksen li-
sääminen. Lehti ilmestyi verovuonna 10 
numerona sivumäärän ollessa yhteensä 
792 sivua. Lehdestä saadut kokonais-
tuotot olivat 1 385 971 markkaa ja net-
totulo 562 509 markkaa. Yhdistyksen 
jäsenille jaettiin lehteä jäsenmaksuun 
sisältyvänä 2 226 kappaletta ja ilmais-
jakeluun meni 493 kappaletta. Tilattujen 
vuosikertojen määrä oli 693 kappaletta 
tilausmaksujen ollessa yhteensä 87 638 
markkaa. Lehden levikki ja julkaisemi-
sesta kertyneet kokonaistuotot huomi-
oon ottaen lehti kilpaili ilmoituksista 
muiden lehtien kanssa. Lehteä ei näissä 
olosuhteissa ollut pidettävä lain tarkoit-
tamana jäsenlehtenä. Lehden julkaise-
misesta kertynyt tulo oli yhdistyksen 
verotettavaa tuloa.

Sama rajanveto-ongelma liittyy muu-
hunkin julkaisutoimintaan: Julkaisu-
jen tulee välittömästi palvella seuran 
yleishyödyllistä tarkoitusta, eikä vain 
kerätä varoja seuralle. Muuna toimintaa 
välittömästi palvelevana julkaisuna voi-
taneen pitää myös internet kotisivuja.

KHO 30.1.1997 T 187

Yleishyödyllinen yhdistys julkaisi kerran 
vuodessa ilmestyvää jäsenluetteloa. 
Jäsenluetteloon yhdistys oli hankkinut 
yrityksiltä ilmoituksia, joista ilmeni 
muun muassa yritysten tiedotushenkilöt 
ja heidän yhteystietonsa. Ilmoitusten 
osuus jäsenluettelosta oli noin 70 pro-
senttia. Julkaisutoiminta tapahtui liike-
toiminnan muodossa. Kun jäsenluettelo 
kuitenkin palveli yhdistyksen jäseniä 
näiden ammatin harjoittamisessa ja sen 
pääasiallinen jakelutapa oli jäsenyyteen 
perustuva lähettäminen jäsenmaksue-
tuna, julkaisu oli tuloverolain tarkoitta-
ma yhdistyksen toimintaa välittömästi 
palveleva julkaisu. Näin ollen jäsenlu-
ettelon ja sen ilmoitustilan myynnistä 
saatu tulo ei ollut yhdistyksen tulovero-
laissa tarkoitettua elinkeinotuloa.

5. Urheiluseurojen kannatustuotteet 

Adressien, merkkien, korttien, viirien ja 
muiden sellaisten hyödykkeiden myyn-
nin muodossa tapahtuva varainkeruu ei 
ole elinkeinotoimintaa (KHO 4786/93). 
Urheiluseuran logolla varustettujen 
erilaisten tuotteiden myynti on siten 
laajasti ”yleishyödyllistä varainhankin-
taa”. Tavanomaisten kulutustavaroiden 
myynti on sen sijaan usein elinkeinotoi-
mintaa. Esimerkiksi tekstiilien myynti 
on verotuskäytännössä usein katsottu 
elinkeinotoiminnaksi. Asiaa on sivuttu 
jo aiemmin kohdassa yksi.

6. Bingo 

Bingopelien järjestäminen ei ole yleis-
hyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa. Bin-
gotoimintaan liittyvän muun toiminnan 
verotuksessa on ollut epäselvyyksiä.

7. Erityiskysymyksenä kioskit, 
ravintolat ja kahviot 

TVL 23.3 §:n mukaan yleishyödyllisen 
yhteisön elinkeinotoimintana ei pidetä 
lainkohdassa mainittujen tilaisuuksien 
yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myyn-
ti- ja muusta sellaisesta toiminnasta 
saatua tuloa.

Muussa yhteydessä harjoitetusta kah-
vila-, kioski- ja ravintolatoiminnasta 
saatuja tuloja kuitenkin pidetään lähtö-

kohtaisesti yhteisön elinkeinotoiminnan 
tuloina (mm. oppilaitoksen kirjakauppa, 
jäätelökioski, sairaalan kahvila, työt-
tömien ruokala, makeisautomaatti). 
Elinkeinotoiminnan muodossa harjoi-
tettavalle tarjoilutoiminnalle on tyypil-
listä, että asiakkaina ovat muutkin kuin 
yhteisön jäsenet, toiminta on jatkuvaa, 
ulospäin suuntautunutta ja se tapahtuu 
kilpailuolosuhteissa. Tapauksissa, joissa 
myynti tapahtuu vain yhteisön omille 
jäsenille ja on pienimuotoista, on myyn-
titoiminnasta saatu tulo lähtökohtaisesti 
yhteisön verovapaata tuloa.

Talkootyö 
Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen 
lukuun korvauksetta tehtävää työtä. 
Talkoilla tehtävä työ on ”jokamiehen-
työtä”, joka ei edellytä erityistä am-
mattitaitoa tai pätevyyttä. Talkootyö ei 
siten vaativuudellaan rajoita kenenkään 
osallistumista talkoisiin.

Verohallitus on antanut viimeisimmän 
talkootyövero-ohjeen 12.10.2005 (www.
vero.fi). Ohje ei muuttanut aikaisempia 
käytäntöjä ja talkootyön verottomuuden 
perusteita.

Yhdistyksen jäsenten korvaukseton 
työ yhdistyksen varsinaisen toiminnan 
yhteydessä ei synnytä verotusongelmia. 
Esimerkkinä tästä perinteisestä talkoo-
työstä voi olla viikoittainen kerhojen oh-
jaaminen ilman korvausta. Yhdistyksen 
jäsenet voivat talkootyönä tehdä myös 
varainhankintaa, joka ei ole seuran 
varsinaista yleishyödyllistä toimintaa, 
esimerkiksi myydä tavaroita yhdistyk-
sen hyväksi. Talkootyö voi olla myös 
kolmannen osapuolen hyväksi tehtyä 
työtä (työpalvelun myynti). Tällaiselle 
talkootyölle tunnusomaista on, että seu-
ran jäsenet tekevät erilaisia työpalveluja 
ja niistä saatavat tulot kolmas osapuoli 
maksaa seuralle. Jos seura on merkitty 
ennakonperintärekisteriin, maksaja voi 
maksaa korvauksen bruttona seuran 
tilille.

Kenen tuloa?
jäsenen palkkaa (maksajan ennakonpi-
dätys ja nettosumma seuralle) --> elin-
keinotuloa (veroseuraamukset seuralle) 

seuran tuloa --> verovapaata talkootyön 
tuloa

Kuvio 1. Talkootyön verollisuuden arvi-
ointiprosessi

Talkootulojen verotusta pohdittaessa 
kysytään, onko tulo seuran vai talkoo-
laisen henkilökohtaista tuloa. Jos tulo 
on seuran tuloa, pohditaan vielä onko 
tulo seuran elinkeinotuloa vai verova-
paata talkootyön tuloa. Seuraavassa 
esitettyjen viiden tunnusmerkin on täy-
tyttävä, että tulo olisi seuralle verotonta 
talkootyön tuloa.

1. Talkootyöstä maksettava korvaus voi 
olla veroton vain rekisteröidylle, yleis-
hyödylliselle yhdistykselle. 
Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla 
asianosaisena viranomaisessa ja siten 
se myös verotetaan yhtymänä. Tästä 
seuraa, että rekisteröimättömän yhdis-
tyksen saama korvaus on talkootyön-
tekijöiden henkilökohtaista palkkaa, 
vaikka korvaus maksettaisiin yhdistyk-
sen tilille. 
 
2. Talkootyöstä saatava hyöty on 
jaettava laajemmalle piirille kuin työn 
suorittajille. Työn suorittajat eivät voi 
”korvamerkitä” hankkimiaan varoja 
omaan käyttöönsä. Henkilökohtaisen 
talkootyön määrän perusteella ei siis 
voi myöntää alennuksia tai vapautuksia 
esimerkiksi matka- ja harjoitusmak-
suista. Matka- ja harjoitusmaksujen 
tulisi olla samat kaikille tai mahdollinen 
hintaero ei saa johtua ainakaan osal-
listumisaktiivisuudesta talkootyöhön 
tai muuhun varainhankintaan. Työs-
tä saatavan hyödyn on ohjauduttava 
yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän 
mukaiseen toimintaan. On kuitenkin 
katsottu, että joukkue tai lajijaosto voi 
pääseuran päätöksellä ja sen valvonnan 
alaisena kerätä varoja oman toimintan-
sa pyörittämiseksi. Hyöty voidaan siis 
kohdistaa johonkin tiettyyn toimintaan, 
mutta sen on joka tapauksessa jakau-
duttava muulla perusteella kuin talkoo-
aktiivisuuden mukaan.

3. Talkootyö ei ole työ, joka tehdään 
työnantajan johdon ja valvonnan alai-
sena. Toimeksiantaja ei esimerkiksi saa 
nimetä tai hyväksyä talkooväkeä. Työ ei 
saa olla sellaista, joka muuten tehtäisiin 

toimeksiantajan omilla työntekijöillä. 
Tyypillinen talkootyö ei edellytä mitään 
erityistä ammattitaitoa.

Tyypillistä talkootyötä ovat järjestyk-
senvalvojan tehtävät. Järjestyksenval-
vojan tehtävät edellyttävät kuitenkin 
ainakin osalta talkoolaisista järjes-
tyksenvalvojan peruskurssin hyväk-
syttävää suorittamista. Lisäksi poliisi 
hyväksyy kaikki järjestyksenvalvojat. 
Tästä huolimatta kyseessä voi olla 
talkootyö. Esimerkiksi järjestyksenval-
vojien hyväksyminen toimeksiantajan 
puolelta ei kuitenkaan täytä talkootyön 
kolmatta kriteeriä.

Ratkaisussa 28.11.1996/3729 KHO kat-
soi vaalipiirin ääntenlaskentaan osal-
listuneiden urheiluseuran jäsenten saa-
man korvauksen palkaksi. Perusteluna 
tälle oli ääntenlaskijoiden toimiminen 
virkavastuulla vaalipiirin keskuslauta-
kunnan nimeäminä ja alaisuudessa.

4. Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä. 
Jatkuva, pitkäaikainen toimeksianto 
viittaa yleensä muuhun kuin verotto-
maan talkootyöhön. Kyseessä on tällöin 
seuran elinkeinotoiminta. Omaan lajiin 
välittömästi liittyvä talkootyösopimus 
voi olla pitkäaikainenkin. Esimerkik-
si hiihtoseura voi talkootyönä hoitaa 
kunnan hiihtolatuja pitkälläkin sopi-
muksella.

Kaupungin ja eri urheiluseurojen, jotka 
olivat rekisteröityjä yhdistyksiä, välillä 
oli sovittu, että urheiluseurat ottivat 
huolehtiakseen muun muassa erilaisten 
urheilu- ja liikuntapaikkojen hoidosta, 
kunnossapidosta ja valvonnasta. Urhei-
luseurat teettivät mainitut työt ja tehtä-
vät jäsentensä palkattomana ja va-
paaehtoisena työnä. Kaupunki maksoi 
urheiluseuroille korvauksia mainittujen 
tehtävien suorittamisesta. Näitä korva-
uksia ei mainituilta osin ollut pidettävä 
ennakkoperinnän alaisena palkkana, 
eikä kaupungin ollut toimitettava niistä 
ennakonpidätystä eikä suoritettava 
työnantajan sosiaaliturvamaksua. (KHO 
1991-B-557)

Samassa KHO:n päätöksessä pitkä-
kestoiseen toimeksiantosopimukseen 
perustuva mainosten jakelu katsottiin 
palkaksi samoin kuin ovi- ja järjestys-

miestehtävistä kaupungin erilaisissa 
tilaisuuksissa saadut palkkiot.

5. Talkootyö ei saa olla elinkeinotoi-
mintaa. Pitkäaikainen, jatkuva ja laaja 
talkootyö saatetaan lukea verotettavak-
si elinkeinotoiminnaksi. Lisäksi työpal-
velut tai tavaroiden myynti saattavat 
kilpailla yritysten tarjoamien palvelujen 
kanssa ja siten toimintaa voidaan jois-
sain tapauksissa kilpailuneutraalisuus-
syistä pitää elinkeinotoimintana.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen mukaan talkootyö ei ollut elinkeino-
tuloa ainakaan seuraavassa tapaukses-
sa (KHO 30.1.1997 T 188).

Yhdistys aikoi tehdä sopimuksen mai-
nosten jakelusta ainakin 6 kuukaudeksi 
kerrallaan kauppiaitten kanssa. Tulo 
olisi arviolta 80 000 markkaa vuodes-
sa. KHO päätti, että toiminta tapahtuu 
ansiotarkoituksessa liiketoiminnan 
muodossa. Toiminta on kuitenkin 
laadultaan (talkootyö) ja laajuudeltaan                
(80 000 markkaa vuodessa) sellaista, 
että siitä saatava tulo ei ole yhdistyksen 
tuloverolaissa tarkoitettua veronalaista 
elinkeinotuloa. Näin ollen yhdistyksen ei 
ole myöskään suoritettava tästä toimin-
nastaan arvonlisäveroa.

KHO:n edellä mainittu päätös koskee 
koko yhdistyksen varainhankintaa. Pe-
rusteluissa ei ole pohdittu yleisseurojen 
tai suurten joukkueseurojen varainhan-
kinnan verotuskäytäntöä. Näissä seu-
roissa on tyypillisesti kymmeniä tulok-
sentekoyksikköjä, joiden varainhankinta 
on toisistaan riippumaton. Tulot ovat 
kuitenkin kirjanpidollisesti pääseuran 
tuloja, jotka yhteenlaskettuina saattavat 
nousta huomattaviinkin summiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden pää-
tös (KHO 19.10.1998 T 2233) korostaa 
seuran yleishyödyllisyyttä. Seuran 
talkootyö ja tavaroiden myynti ei ollut 
liiketoimintaa, kun työn suorittivat 
yhdistyksen jäsenet ja heidän vanhem-
pansa. Kaikki varat menivät yhdistyk-
sen harrastustoimintaan, eikä seuralla 
ollut palkattua työvoimaa tai omaa 
toimistoa.
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Verotus-
käytäntöjä
Tuloverotuksen näkökulmasta urheilu-
seuroilla on useita erilaisia tulotyyppejä, 
joita on osittain käsitelty jo edellä. Seu-
rojen tulot voidaan jakaa esimerkiksi 
seuraavasti: varsinaisen yleishyödyllisen 
sääntömääräisen toiminnan tulot, tulo-
verolain 23§ mukaiset tulot, talkootyön 
tulot, kiinteistöstä saadut tulot, muut 
tulot, joita kutsutaan seuran henkilö-
kohtaisiksi tuloiksi ja elinkeinotulot. 

Urheiluseuran 
verovelvollisuus
Yleishyödyllinen yhteisö on verovel-
vollinen saamastaan elinkeinotulosta. 
Elinkeinotuloa verotetaan sen mukaan 
kuin laissa elinkeinotulon verottami-
sesta (360/68) säädetään. Elinkeinotu-
lon lisäksi yleishyödyllinen yhteisö on 
verovelvollinen muuhun kuin yleiseen 
tai yleishyödylliseen tarkoitukseen 
käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tuottamasta tulosta kunnalle ja seura-
kunnalle. Lopuista tuloistaan seura ei 
ole velvollinen maksamaan tuloveroa.

Kiinteistöstä saatu tulo
Verotuksessa kiinteistöllä tarkoitetaan 
maa-aluetta, rakennusta, pysyvää 
rakennelmaa tai niiden osaa. Yleis-
hyödylliseen tarkoitukseen käytettyjä 
kiinteistöjä ovat mm. yhteisön aat-
teellisessa toiminnassaan käyttämät 
tilat sekä yhteisön omaa hallintoa 
palvelevat kiinteistöt. Veronalaiseksi 
kiinteistöstä saaduksi tuloksi katsotaan 
kaikenlaisista muista kiinteistöistä ku-
ten maatalouskiinteistöistä, asuntokiin-
teistöistä sekä tehdas- ja liikekiinteis-
töistä saatu tulo. Kiinteistöstä saatuna 
tulona pidetään myös metsätalouden 
pääomatuloa.

Yleishyödylliseksi käytöksi ja siitä 
saadut tulot verovapaiksi katsotaan 
myös toiselle yleishyödylliselle yhteisölle 
yleishyödylliseen käyttöön (myös hal-
linto) luovutetusta kiinteistöstä tai sen 
osasta saadut tulot. Sama koskee myös 
tuloja tiloista, jotka luovutetaan valtion, 
kunnan ja seurakunnan yleiseen tar-
koitukseen. Sen sijaan tilat, jotka ovat 
ainoastaan yleishyödyllisen yhteisön 

jäsenten käytössä, eivät ole yleisessä 
käytössä.

Kiinteistöjä koskevia säännöksiä ei sen 
sijaan sovelleta välillisesti osakkeiden 
perusteella hallittuun kiinteistöön, 
rakennukseen tai huoneistoon, näiden 
vuokraamisesta saadut tulot ovat siten 
yleishyödyllisen yhteisön muuta tuloa 
eli henkilökohtaista tuloa (esimerkiksi 
osakehuoneiston vuokraamisesta saatu 
tulo). Jos kiinteistötoiminta kuuluu 
osaksi elinkeinotoiminnan tulolähdettä, 
verotetaan sen tuottoa elinkeinotoimin-
nan verotuksesta annetun lain mukaan.

Yhteenveto urheiluseuran 
tuloverotuksesta
Urheiluseuran varsinaisen yleishyödylli-
sen toiminnan tulot eivät ole elinkeino-
tuloa. Yleishyödyllisen perustoiminnan 
menot ovat yleensä tuloja suuremmat 
eli edes teoriassa ei useinkaan synny 
verotettavaa tuloa. Lisäksi tuloverolain 
23 § mukaiset tulot ovat tuloverotuksen 
ulkopuolella, koska kyseessä ei ole seu-
ran elinkeinotulo. Myöskään talkootyös-
tä saatu tulo ei ole seuralle elinkeinotu-
loa, jos talkootyön kriteerit täyttyvät.

Yleishyödyllinen urheiluseura ei myös-
kään maksa veroa muista tuloistaan eli 
henkilökohtaisista tuloista. Esimerkiksi 
sijoituksista kertyvät korot, osingot ja 
luovutusvoitot (esimerkiksi osakkeiden 
myyntivoitto) ovat seuralle verovapaita 
tuloja. Myös jäsenmaksutulot kuuluvat 
luokkaan muut tulot.

Tuloverotusta koskevista asioista voi 
hakea ennakkotietoa verovirastolta tai 
ennakkoratkaisua keskusverolautakun-
nalta. Epäselvissä asioissa kannattaa 
aina kääntyä etukäteen verottajan 
puoleen.

Luottamuksensuoja
Tuloverotuksessa verotuksen oikaisu 
verovelvollisen vahingoksi (jälkivero-
tus) on mahdollista viiden vuoden ajan 
verotuksen päättymistä seuraavan 
vuoden alusta lukien, jos verovelvollinen 
ei ole antanut veroilmoitusta tai hän on 
antanut puutteellisen, erehdyttävän tai 
väärän veroilmoituksen, muun tiedon 
tai asiakirjan taikka muuten laiminlyö-
nyt ilmoittamisvelvollisuutensa. Jos asia 
on ollut tulkinnanvarainen ja epäselvä, 

jälkiverotuksesta voidaan luopua. Edel-
lytyksenä on, että seura on toiminut 
vilpittömässä mielessä viranomaisten 
noudattaman käytännön tai ohjeiden 
mukaisesti. Tällöin uusi verokäytäntö 
astuu voimaan esimerkiksi verotarkas-
tuksen myötä, jolloin tarkastaja kertoo 
uudesta käytännöstä ja verokäytäntöä 
ei muuteta taannehtivasti.

Jos jälkiverotuksesta ei jostain syystä 
luovuta, tuloveroja voidaan kohtuul-
listaa. Verohallinto voi hakemuksesta 
myöntää osittaisen tai täydellisen 
vapautuksen valtionverosta ja yhteisön 
tuloverosta. Vapautus voidaan myön-
tää muun muassa, jos verovelvollisen 
voidaan katsoa erehtyneen veronhuo-
jennussäännösten tai muiden vero-
säännösten sisällöstä eikä erehtymistä 
voida olosuhteet huomioon ottaen pitää 
verovelvollisen huolimattomuudesta 
tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos 
verosta vapauttamiseen on kyseessä 
olevan tapauksen luonteesta johtuvia 
tai muita erityisiä syitä.

Laki eräiden 
yleishyödyllisten yhteisöjen 
verohuojennuksista
Yleishyödyllinen yhteisö (ns. superyleis-
hyödyllinen yhteisö) voi hakea tuloveron 
huojennusta saamastaan elinkeinotu-
losta. Lisäksi se voi saada huojennusta 
muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylli-
seen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön 
osan tuottamasta tulosta, jos kiinteistöä 
on pääasiassa käytetty yleiseen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Superyleishyödyllisyyden edellytyksenä 
on, että toiminnan yhteiskunnalle tuot-
tama etu on huomattava. Yksittäisen 
urheiluseurankin merkitys voidaan kat-
soa olevan yhteiskunnalle huomattava, 
kun se kuuluu liittoon ja liiton kautta 
Valoon. Pelkästään oman, ehkä sup-
pean, jäsenistön liikuntaharrastuksen 
edistäminen ja tukeminen ei pelkästään 
riitä perusteeksi veronhuojennukseen. 
Seuran verohuojennusta tulee perus-
tella laajemmilla heijastusvaikutuksilla 
ympäröivään yhteisöön. 

Taloudellinen toiminta ei myöskään 
saa aiheuttaa elinkeinonharjoittajille 
kilpailuhaittaa. Huomattavaa on, että 
tukiyhdistykset eivät milloinkaan kuulu 

liittoon eli veronhuojennuksen edelly-
tykset puuttuvat.

Verohuojennus haetaan enintään vii-
deksi vuodeksi Savo-Karjalan yritysve-
rotoimistosta osoitteesta: Savo-Karjalan 
yritysverotoimisto (Asemakatu 7), 
PL 1094, 70111 Kuopio. Hakemus on 
jätettävä viimeistään neljän kuukauden 
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, 
jolle huojennusta haetaan eli normaa-
listi huhtikuun loppuun mennessä. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Huo-
jennuspäätös on maksullinen ja maksu 
peritään myös hylätyistä hakemuksista. 
Hakemuslomakkeet ja ajankohtaiset 
tiedot hakemisesta löytyvät sivuilta 
www.vero.fi.

Seuran saama perintö  
tai lahja
Yleishyödyllinen yhteisö ei ole vero-
velvollinen saamastaan testamentista 
tai lahjasta perintö- ja lahjaverolain tai 
tuloverolain mukaan.

Verotusmenettely –
veroilmoitus  
 
Verotusmenettelystä annetun lain 
mukaan verotusta varten tulee vero-
velvollisen, jolla on veronalaista tuloa, 
kehotuksetta antaa veroilmoitus 4 kk 
kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Lisäksi veroilmoitus on annettava aina, 
jos verohallinto sitä vaatii.

Ilmoittamisvelvollisuus on yhdistyksen 
hallituksella. Veroilmoitus tulee olla 
toiminnanjohtajan tai ainakin yhden 
hallituksen jäsenen allekirjoittama. 
Yleinen käytäntö on ollut, että seuran 
ei ole tarvinnut tehdä veroilmoitusta. 
Vanhasta tavasta kannattaa luopua. 
Veroilmoitus on myös tapa suojautua 
takautuvista verovastuista. Kun seura 
jättää asianmukaisen veroilmoituksen 
ja toteaa, ettei verotettavaa tuloa ole ja 
verottaja hyväksyy näkemyksen, se ei 
voi muuttaa näkemystään ko. vuoden 
verotuksesta myöhemminkään. Jos ve-
rotuskäytäntö muuttuu, se muuttuu vain 
käsittelyhetkestä eteenpäin.

Kiinteistövero
Eduskunta hyväksyi 1998 kiinteistöve-

rolakiin muutoksen, joka mahdollistaa 
yleishyödyllisten yhdistysten kiinteis-
töjen eli rakennusten ja niiden maa-
pohjan vapauttamisen kiinteistövero-
laista. Eduskunnan tekemän päätöksen 
mukaan kaikki tuloverolain 22 §:ssä 
määritellyt yleishyödylliset yhteisöt 
(esimerkiksi urheiluseurat) saatetaan 
samaan asemaan kiinteistöveron osalta.

Kiinteistöverolain 13a §:n mukaan kun-
nanvaltuusto voi määrätä yleishyödyl-
lisen yhteisön omistaman rakennuksen 
ja sen maapohjan kiinteistöveropro-
sentin säädettyä alhaisemmaksi tai 
jopa nollaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva 
rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai 
yleishyödyllisessä käytössä. Kunnanval-
tuustot tekevät ko. päätökset viimeis-
tään edellisen vuoden lokakuussa.

arvonlisävero 
Arvonlisäverotuksen yksi periaatteista 
on kilpailuneutraalisuus. Kaiken talou-
dellisen toiminnan pitää olla verotuk-
sen näkökulmasta samassa asemassa. 
Toisaalta Suomessa on tehty yhteiskun-
tapoliittinen päätös, että yleishyödylliset 
yhteisöt hoitavat yhteiskunnallisesti 
merkittäviä tehtäviä. Jotta yhdistykset 
pystyisivät hoitamaan kaikkia näitä 
tehtäviä, verolainsäädäntö kohtelee 
yhdistyksiä hieman eri tavalla kuin 
esimerkiksi yrittäjiä.

Kolmannelle sektorille eli yhdistyksil-
le on siirretty yhä enemmän tehtäviä. 
Mahdollinen julkinen lisärahoitus ei 
kuitenkaan kata kaikkia uudesta toi-
minnasta aiheutuneita kuluja. Toisaalta 
samaan aikaan perinteisen liikunta- ja 
urheilutoiminnan alueelle on syntynyt 
yksityisiä yrityksiä, jotka myyvät perin-
teisiä liikuntapalveluja. Näin on jouduttu 
tilanteeseen, jossa syntyy kilpailuhäiriö 
kapeilla markkina-alueilla. Seurojen 
tehtävät ja odotukset lisääntyvät, mutta 
mahdollisuudet kulujen peittämiseen 
vaikeutuvat. Eduskunta on kuitenkin 
tahtonaan ilmaissut, että yhdistysten lii-
kuntatoiminta ja urheilutilaisuudet ovat 
yleensä arvonlisäverottomia.

Kotimaisen 
arvonlisäverotuksen 
yleinen soveltamisala
Arvonlisäverovelvollisia ovat ne, jotka 
harjoittavat tavaran tai palvelun myyn-
tiä liiketoiminnan muodossa. Lisäksi 
arvonlisäverovelvollisia ovat ne, jotka 
ottavat kiinteistöhallintapalvelun tai 
tarjoilupalvelun omaan käyttöön, vaikka 
se ei tapahtuisikaan liiketoiminnan 
muodossa. Palvelun ottaminen omaan 
käyttöön tarkoittaa tässä tapauksessa 
oman henkilökunnan palkkaamista.

Kiinteistöhallintapalvelulla tarkoitetaan 
kiinteistön rakentamis- ja hoitopalveluja 
sekä kiinteistön talous- ja hallintopal-
veluja. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan 
tarvitse suorittaa kiinteistöhallinta-
palvelujen omasta käytöstä, jos omien 
työntekijöiden palkkakulut sosiaaliku-
luineen ovat enintään 50 000 euroa. 
Palkkakuluihin lasketaan rakentamis- ja 
kiinteistönhoitopalvelujen sekä kiinteis-
tön talous- ja hallintopalvelujen teettä-
misen kulut omilla työntekijöillä.

Urheiluseuralla voi olla sekä arvon-
lisäverollista elinkeinotoimintaa että 
arvonlisäverotuksen ulkopuolella olevaa 
yleishyödyllistä varojen keruuta. Saman 
toimintakokonaisuuden sisällä ei kuiten-
kaan pääsääntöisesti voi olla verollista 
ja verotonta toimintaa. Esimerkiksi sa-
ma palvelu ei voi olla jäsenille arvon-
lisäveroton ja muille arvonlisäverollinen.

Seuran lähettämissä laskuissa arvon-
lisäverottomuus on joskus hyvä mer-
kitä selkeästi. Laskuun ei sisällytetä 
arvonlisäveroa ja tekstinä kirjataan 
"Verottomuuden peruste: Yhdistyksen 
yleishyödyllinen toiminta, AVL 4§" 

Yleishyödylliset yhteisöt
Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleis-
hyödyllinen yhteisö on arvonlisävero-
velvollinen vain, jos sen harjoittamasta 
toiminnasta saatua tuloa pidetään 
tuloverolain mukaan yhteisön elinkei-
notulona. Urheiluseurat ovat pääsään-
töisesti yleishyödyllisiä, mutta seurojen, 
joiden taloudellinen toiminta on laajaa 
ja jäsenmäärä on pieni, yleishyödylli-
syys voi olla kyseenalaista.
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KHO:2008:84 on hyvä osoitus arvon-
lisäverovelvollisuuden rajanvedosta. 
Tapauksessa harrastus- ja kilpaur-
heilua harjoittava yhdistys, joka oli 
yleishyödyllinen yhteisö, oli toimintansa 
tukemiseksi tehnyt vuonna 2006 kau-
pungin kanssa sopimuksen kaupungin-
teatterin naulakkopalvelujen hoitami-
sesta vuosina 2006-2009. Yhdistys oli 
hoitanut noita tehtäviä vuodesta 2003 
lähtien. Kun otettiin huomioon tuottojen 
määrä, toiminnan jatkuvuus, ulospäin 
suuntautuminen, ansiotarkoitus ja 
kilpailuneutraalisuuden vaatimukset, 
yhdistyksen katsottiin harjoittavan 
naulakkotoimintaa arvonlisäverolain 1 
§:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-
la liiketoiminnan muodossa. Toiminta 
ei välittömästi edistänyt yhdistyksen 
yleishyödyllisen tarkoituksen toteutu-
mista, joten naulakkopalvelu oli ar-
vonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen 
palvelu. Yhdistys oli verovelvollinen 
siitä saamastaan elinkeinotulosta.

Yleishyödyllisen urheiluseuran tulot 
jakaantuvat ainakin neljään seuran 
näkökulmasta erilaiseen luokkaan: 
varsinaisen yleishyödyllisen toiminnan 
tulot, tuloverolain 23 §:n mukaiset tulot, 
talkootyöstä saadut tulot ja elinkeinotu-
lot. Lisäksi seuralla voi olla kiinteistöstä 
saatuja tuloja tai muita tuloja (henkilö-
kohtaisia tuloja). Ainoastaan elinkeino-
tulot ja kiinteistöhallinta- sekä tarjoi-
lupalvelujen otto omaan käyttöön ovat 
urheiluseuralle arvonlisäverollista tuloa.

Vähäinen liiketoiminta
Vähäinen liiketoiminta on vapautettu 
arvonlisäverosta lain 3 §:ssä. Verovel-
vollisia eivät ole sellaiset liiketoimintaa 
harjoittavat yhteisöt, joiden liikevaihto 
on 12 kk mittaisen tilikauden aikana ol-
lut enintään 8500 euroa. Liikevaihtoon 
ei lasketa yleishyödyllisen verottoman 
toiminnan liikevaihtoa. Liikevaihtoa 
tarkastellaan yhdistystasolla eli urhei-
luseuran jaostot ja joukkueet lasketaan 
yhteen arvioitaessa 8500 euron sum-
maa. Vähäisen liiketoiminnan vapautus 
ei koske tuloverotusta, mutta tulove-
rosta voi hakea huojennusta aiemmin 
esillä olleella tavalla.

Jos myynnit ylittävät 8500 euroa, vero-
velvollinen ilmoittautuu verovelvollisek-

si ja maksaa arvonlisäverot määräajas-
sa. Jos verollisten myyntien liikevaihto 
alittaa 22 500 euroa tilikaudessa, 
verovelvollinen voi saada tilikauden 
päätyttyä huojennusta arvonlisäverosta. 
Arvonlisävero muuttuu täysimääräisek-
si siten vasta, kun liikevaihto on 22 500 
euroa. Huojennus lasketaan seuraavalla 
kaavalla: (liikevaihto -8500)x vero / 14 
000. Alarajahuojennusta on haettava 
verovelvollisen kotipaikan verovirastolta 
kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden 
päättymisestä, jota huojennus koskee.

Verovelvolliseksi 
hakeutuminen
Arvonlisäverottomasta toiminnasta voi 
hakeutua verovelvolliseksi, jos toimin-
ta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. 
Hakeutumismahdollisuus on kiinteistön 
tai siihen kohdistuvien oikeuksien luo-
vutuksesta ja yleishyödyllisen yhteisön 
verottomasta toiminnasta. Yleishyödyl-
lisen yhteisön verottoman toiminnan 
osalta hakeudutaan verovelvolliseksi 
koko toiminnasta. Hakeutuminen vain 
osasta toiminnasta ei ole mahdollinen. 
Sen sijaan kiinteistön osalta on mah-
dollista hakeutua verovelvolliseksi vain 
osasta kiinteistöä.

Kiinteistönluovutukset
Pääsääntöisesti kiinteistön myynti ja 
vuokraaminen on verotonta. Kokous-, 
näyttely- ja urheilutilan taikka muun 
vastaavan tilan käyttöoikeuden tila-
päisluonteinen luovutus on kuitenkin 
verollista. Verollista on myös ilmoitus- 
ja mainostilan myynti kiinteistöstä. Esi-
merkiksi verottomasta vuokraustoimin-
nasta on kyse silloin, kun koko jäähalli 
vuokrataan yhteisön hallintaan vuodek-
si. Kun yhteisö antaa edelleen hallista 
yksittäisiä käyttövuoroja tai viikoittaisia 
vakiovuoroja, kyse on verollisesta tilan 
käyttöoikeuden tilapäisestä luovutuk-
sesta, jos kyseessä on elinkeinotoiminta.

Jäsenlehtiä koskeva 
arvonlisäverotuksen 
erityissäädös
Yhdistyksen jäsenlehdistä saadut tulot 
eivät ole elinkeinotuloja ja näin ollen 
niistä saadut tulot ovat arvonlisävero-
tuksen ulkopuolella. Lisäksi yleishyödyl-

lisille yhdistyksille myydyt jäsenlehtien 
painokset ovat arvonlisäverottomia 
edellyttäen, että lehteä julkaistaan 
pääasiassa jäseniä varten, lehti ilmestyy 
vähintään neljä kertaa vuodessa (neljä 
erillistä numeroa) ja kyse ei ole liiketoi-
minnasta.

Edellä mainittu tarkoittaa, yleishyödyl-
linen yhteisö voi ostaa jäsenlehden 
painoksen arvonlisäverottomaan hin-
taan. Kirjapaino voi laskuttaa yhdistystä 
jäsenlehden tekemisestä lisäämättä las-
kuun arvonlisäveroa. Verokanta on nolla 
ja kirjapainolla on näin omiin tuotan-
topanoksiinsa kuuluvien arvonlisäve-
rojen vähennysoikeus muista myyntien 
arvonlisäveroista.

Arvonlisäverottomuus koskee paino-
työn yhteydessä myös jakelun. Korkein 
hallinto-oikeus (KHO 1996 T 3056) 
on ratkaissut postitukseen liittyvän 
tulkintaongelman. Päätöksen mukaan 
postituspalvelut ovat yhdistykselle ar-
vonlisäverottomia, kun kirjapaino ostaa 
palvelun ja laskuttaa siitä yhdistystä. 
Jos seura itse ostaa postituspalvelun, 
laskuun sisältyy arvonlisävero. KHO 
(31.12.2013 T 4119) tarkensi, ettei leh-
den taittamista tai sisällön toteuttamis-
ta voi myydä 0 veroakntaan. 

avustukset
Seuran toimintaa varten saadut yleiset 
avustukset ovat arvonlisäverotuksen ul-
kopuolella. Sen sijaan suoraan hintoihin 
liittyvät avustukset ovat arvonlisäverol-
lisia, jos toiminta muuten on elinkeino-
toimintaa. Suoraan hintoihin perustuva 
tuki lasketaan esimerkiksi myynnin 
määrän tai myyntihinnan mukaan.

Ilmoittamisvelvollisuus 
ja oma-aloitteinen 
maksaminen
Jos urheiluseuran tulot eivät perustel-
lusti kuulu muuhun tuloluokkaan kuin 
elinkeinotuloihin, ne ovat elinkeinotuloa. 
Tällöin tuloista pitää maksaa arvonlisä-
vero. Arvonlisäverotus on oma-aloitteis-
ta verotusta. Arvonlisäverovelvollisen 
pitää itse ilmoittautua verovelvolliseksi. 
Helpoiten ilmoituksen voi tehdä Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja 
verohallinnon yhteisen yritystietojärjes-

telmän (YTJ) avulla. Ohjeet ja lomak-
keet löytyvät sivuilta www.ytj.fi. Aina voi 
olla myös suoraan yhteydessä omaan 
verotoimistoon.

Perustamisilmoituksen perusteella 
yhdistys saa Y-tunnuksen, jota käyte-
tään yhdistyksissä yhdistysrekisterin 
rekisterinumeron rinnalla. Perustietojen 
muutoksista ja toiminnan lopettamises-
ta on annettava aina muutosilmoitus.
Veron laskemisesta ja maksamisesta 
vastaa verovelvollinen. Joka kuukausi 
arvonlisäverovelvollinen laskee itse 
kuukauden verollisen liiketoiminnan 
myyntien arvonlisäveron ja tähän 
toimintaan kohdistuvien ostojen ar-
vonlisäveron ja maksaa näiden ero-
tuksen verotilille. Maksun yhteydessä 
verovelvollinen antaa kuukausittain 
valvontailmoituksen verohallituksen 
ohjeiden mukaisesti. Vero on makset-
tava ja ilmoitus annettava viimeistään 
ko. kalenterikuukautta seuraavan toisen 
kuukauden 12. päivänä. Havaitessaan 
virheitä maksuissaan verovelvollinen 
voi itse oikaista virheensä.

Veron laskeminen ja maksaminen edel-
lyttää laskulta tiettyjä minimivaatimuk-
sia. Lisää laskun sisältövaatimuksista 
voi lukea verohallinnon sivuilta www.
vero.fi.

Verokanta
Arvonlisäverokanta vaihtelee palve-
lujen tai tavaroiden mukaan. Yleinen 
arvonlisäverotuksen verokanta 24 %:n 
ja se koskee myös seurojen ja liittojen 
liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa 
myyntiä. Laissa on myös kaksi alempaa 
verokantaa, joista toinen koskee myös 
liikuntaa. Arvonlisäverolain mukaan 
palveluun, jolla annetaan mahdollisuus 
liikunnan harjoittamiseen, sovelletaan 
10 %:n verokantaa. Kaupallisten urhei-
lutapahtumien sisäänpääsymaksuun 
sovelletaan myös 10 %:n verokantaa. Sa-
ma alempi verokanta koskee arvonlisä-
verovelvollisten seurojen jäsenmaksuja 
(KHO Golf tapaus 14.3.2013).

Alemman verokannan tulkinta on 
kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Tul-
kinta siitä, onko kyseessä 10 %:n mah-
dollisuus liikunnan harjoittamiseen vai 
24 %:n koulutuksesta, vaihtelee suuresti. 
Jopa KHO on tehnyt ristiriitaisia pää-
töksiä. Esimerkiksi tanssinopetuksen 
verokanta on oikeuskäytännön mukaan 
24 %, mutta vatsatanssin verokanta on 
puolestaan 10 %.

Jälkiverotussuoja
Arvonlisäverotuksessa taannehtivat 
veroseuraamukset ovat mahdollisia kol-
men vuoden ajan tilikauden päättymi-
sestä lukien. Jos asia on ollut tulkinnan-
varainen ja epäselvä, jälkiverotuksesta 
voidaan luopua. Edellytyksenä on, että 
seura on toiminut vilpittömässä mieles-
sä viranomaisten noudattaman käytän-
nön tai ohjeiden mukaisesti. Tällöin uusi 
verokäytäntö astuu voimaan esimer-
kiksi verotarkastuksen myötä, jolloin 
tarkastaja kertoo uudesta käytännöstä.
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Suurin osa liikunnan ja urheilun kan-
salaisjärjestöjen työstä tehdään vapaa-
ehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto 
talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn 
välillä on kuitenkin ollut ongelmallinen 
esimerkiksi, kun talkoolaisille on korvat-
tu matkakuluja. Toisaalta työvoimavi-
ranomaiset ovat voimakkaasti tukeneet 
kolmannen sektorin työllistämismah-
dollisuuksia. Oleellinen kysymys onkin, 
koska seuran ja työntekijän välinen 
suhde on työsuhde. Työsuhde ratkaisee 
kysymyksen, onko seura työnantaja ja 
sovelletaanko työlainsäädännön norme-
ja vai ei.

Monista asioista on mahdollista sopia 
myös työehtosopimuksissa. Liikunnan 
ja urheilun alalla työehtosopimukset on 
tehty valtakunnallisien ja alueellisien 
liikuntajärjestöjen työntekijöille. Tietoa 
Urheilutyönantajat ry:stä ja työehtosopi-
mus löytyvät Elinkeinoelämän keskus-
liiton sivuilta.

Työehtosopimus on sopimus vähim-
mäisehdoista, joita työsopimuksessa 
tai työsuhteessa noudatetaan. Lisäksi 
työehtosopimusjärjestelmä sisältää 
neuvottelujärjestelmän erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi.

Keskitetyt ratkaisut ja yleiset sopimuk-
set (tulosopimukset) tehdään työnan-
tajien keskusjärjestön ja palkansaajien 
keskusjärjestön kesken.

Seuraavan tason sopimukset eli var-
sinaiset työehtosopimukset tehdään 
työnantajaliiton ja ammattiliiton kesken.

Yksityiskohtaisemmista työn ehdoista 
sovitaan paikallisissa sopimuksissa 
(talokohtainen sopimus). Paikalliset 
sopimukset tehdään työnantajan ja 
työntekijän edustajien kesken. Työnteki-
jöiden neuvottelijana toimii sen ammat-
tiliiton paikallisyhdistyksen luottamus-
mies, jonka liiton kanssa työnantajalla 

on työehtosopimus. Jos sellaista luotta-
musmiestä ei ole, työntekijät valitsevat 
keskuudestaan luottamusvaltuutetun.
Tässä yhteydessä pitäydytään pitkälti 
lain määräyksissä eli seuratyönantajan 
tehtävissä.

Työsuhde 
Työsuhteen perusta on työsopimuslain 
1 §, jonka mukaan työsopimuslakia 
sovelletaan sopimukseen (työsopimus), 
jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä 
työkuntana sitoutuvat henkilökohtaises-
ti tekemään työtä työnantajan lukuun 
tämän johdon ja valvonnan alaisena 
palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat: 

1. Työsuhde perustuu työsopimukseen,
joka on työnantajan ja työntekijän 
välinen sopimus. Sopimus voi olla 
kirjallinen, suullinen tai sähköinen. 
Sopimus voi syntyä myös hiljaisesti 
eli konkludenttisesti. Tällöin työn-
antaja sallii työntekijän tehdä työtä 
hänen lukuunsa ilman, että siitä olisi 
nimenomaisesti sovittu. Osapuolten 
välillä on kuitenkin vallittava yhteis-
ymmärrys asiasta.

2. Työsuhteen edellytys on työn 
tekeminen. Työtä on kaikki inhi-
millinen käyttäytyminen, jolla on 
taloudellista arvoa. Kyseinen käyt-
täytyminen voi olla joko aktiivista tai 
passiivista. Työ ei kuitenkaan saa olla 
lainvastaista, rikollista taikka hyvän 
tavan vastaista.

3. Työtä tehdään toiselle. Työsuoritus-
ten tulosten tulee välittömästi kuulua 
työnantajalle. Itselle tehty työ ei täytä 
työsuhteen ehtoja. Lisäksi työntekijä 
tekee työn henkilökohtaisesti. Hän 
ei voi sopia toisen henkilön kanssa 
sovitun työn hoitamisesta.

4. Henkilökohtaisuus. Työntekijä
sitoutuu henkilökohtaisesti ja myös 
itse suorittaa työnsä. Työntekijä antaa 
työsopimuksella omaa työvoimaan-
sa työnantajan käyttöön, kun taas 
yrittäjä voi korvata oman panoksensa 
toisen henkilön tekemällä työllä. Jos 
sopimus ei perusta henkilökohtaista 
työskentelyvelvollisuutta, ei se ole 
työsopimus eikä siten sopimukseen 
perustuva oikeussuhde ole työoikeu-
den normien mukainen työsuhde.

5. Työstään työntekijä saa vasti-
ketta. Vastike voi olla palkkaa 
tai muuta taloudellista korvaus-
ta, esimerkiksi asunnon tai auton 
käyttöoikeus. Vastikkeellisuuden 
tunnusmerkin täyttyminen ei riipu 
vastikkeen rahallisesta suuruudesta. 
Mahdollisuus rahan ansaitsemiseen-
kin on katsottu riittäväksi työsuhteen 
syntymisen kannalta. 
 
Vastikkeellisuudesta on laissa vielä 
lisämaininta. Sen mukaan vastikkeel-
lisuuskriteeri täyttyy vaikka vastik-
keesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista 
käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu 
tehtäväksi vastikkeetta.

6. Työsuhteen edellytys on työnteko
työnantajan johdon ja valvonnan 
alaisuudessa. Työnantajalla on ns. di-
rektio-oikeus. Esimerkiksi työnantaja 
järjestää työn yleisen johdon, määrää 
työajan ja työpaikan sekä antaa työn 
suorittajan käyttöön tarvittavat työ-
välineet ja raaka-aineet sekä vastike 
maksetaan aika- tai urakkapalkkana.

Työsuhteen olemassaolon arviointi 
edellyttää kaikkien työntekotilanteessa 
vallitsevien seikkojen huomioon otta-
vaa kokonaisharkintaa. Tällöin voidaan 
oikeudellisten seikkojen lisäksi kiin-
nittää huomiota myös oikeussuhteen 
luonteeseen vaikuttaviin sosiaalisiin ja 
taloudellisiin seikkoihin. Tarkoituksena 

on suojella heikompaa osapuolta, joka 
työoikeuden näkökulmasta on aina 
työntekijä. 
 
Esimerkkinä työsopimuksen merkityk-
sellisyydestä voidaan ottaa vaikkapa 
tapaus KKO 1987:4, jossa Suomen 
Pesäpalloliitto oli järjestävän seuran 
pyynnöstä määrännyt erotuomarin 
pesäpallo-otteluun. Kun seuran ja 
erotuomarin välillä ei ollut sopimussuh-
detta, ei erotuomari ollut työsuhteessa 
seuraan, vaikka seura maksoi hänelle 
liiton ohjeiden mukaisen palkkion ja 
teki siitä ennakonpidätyksen. Tapatur-
makorvaus, jonka saaminen edellytti 
työsuhdetta, evättiin.

harrastustoiminta ja 
urheileminen
Työsopimuslain soveltamisalassa on lii-
kunnan ja urheilun kannalta merkittävä 
poikkeus. TSL 1 luvun 2 §:ssä määritel-
lään poikkeukset lain soveltamisalasta. 
Lakia ei pykälän toisen kohdan mukaan 
sovelleta tavanomaiseen harrastustoi-
mintaan. Harrastustoiminnassa kyse ei 
siis tavallisesti ole työsuhteeksi katsot-
tavasta ansiotyöstä.

Monet ihmiset suorittavat vapaa-
ajallaan harrastustoimintansa yhtey-
dessä merkittävää työtä. Kyse voi olla 
mm. urheilun, kulttuurin tai hyvänte-
keväisyyden hyväksi ns. kolmannella 
sektorilla tehtävistä toimista, joiden 
osalta voidaan maksaa joitakin pieniä 
palkkioita, päivärahoja tai korvauksia 
mm. matkoista ja muista kuluista. Työ-
sopimuslain esitöiden mukaan silloin, 
kun kulukorvauksia maksetaan työn 
suorittajalle aiheutuneista todellisista 
kuluista, suurehkoakaan korvausta ei 
voitaisi pitää osoituksena harrastustoi-
minnan muuttumisesta työsuhteessa 
tapahtuvaksi työnteoksi.

Jos kuitenkin vastike lain kiertämistar-
koituksessa muutetaan nimikkeeltään 
kulukorvaukseksi, toimintaa pidetään 
työsuhteisena, mikäli muut työsuhteen 
tunnusmerkit täyttyvät.

Työsopimuslain soveltamisalan ulko-
puolelle jää myös yleensä erilainen 
harrastuksena tehty varainhankintatyö 
yhdistysten hyväksi (ks. talkootyöstä 

edellä), miksi voidaan katsoa normaalit, 
lyhytkestoiset keräys- ja talkootyöt.

Tavanomaisena harrastustoimintana 
lain soveltamisen ulkopuolelle jää myös 
urheileminen ja urheiluseuran piiris-
sä tapahtuva vapaaehtoinen lasten ja 
nuorten ohjaaminen, jos sitä ei tehdä 
ammattimaisesti eikä ansiotarkoituk-
sessa. Kuitenkin ammattimaisten jouk-
kueurheilijoiden tekemiä pelaajasopi-
muksia saatetaan pitää työsopimuslain 
tarkoittamina työsopimuksina, joihin 
varsinaisen työoikeuden normistot 
soveltuvat.

Korkeimman oikeuden tapaus 1997:145 
on oiva esimerkki työsuhteisesta ur-
heilemisesta. A oli tehnyt yhdistyksen 
kanssa sopimuksen pelaamisesta yhdis-
tyksen edustusjoukkueessa jääkiekon 
I-divisioonassa. Sopimuksen mukaan 
A:lla oli odotettavissa pelaamisesta 
palkkiota niin paljon, että vastike oli 
työntekijälle maksettua palkkaa eikä 
vain harrastustoiminnan tueksi annet-
tua avustusta. A oli työsopimussuhtees-
sa yhdistykseen.

Työsopimus
Työsopimuksen solmiminen ei edellytä 
erityisten muotoseikkojen noudattamis-
ta. Kuitenkin sopimuksen oikeudellinen 
merkitys työsuhdeasioissa on niin suuri, 
että sopimus kannattaa aina tehdä 
kirjallisesti. Työsopimusta tehtäessä 
nuoret työntekijät ovat erikoisasemassa. 

Työsopimuksen vapaamuotoisuudesta 
huolimatta sopimuksessa tulisi mää-
ritellä ainakin asiat, joista työnantajan 
on annettava työntekijälle selvitys, 
jos työsuhde on voimassa toistaiseksi 
tai yli kuukauden pituisen määräajan. 
Kirjallinen selvitys työnteon keskeisis-
tä ehdoista on annettava viimeistään 
ensimmäisen palkanmaksukauden 
päättymiseen mennessä, jos asioita ei 
ole käsitelty kirjallisessa työsopimuk-
sessa. Työsopimuksessa tai selvityk-
sessä työnteon keskeisistä ehdoista on 
mainittava:

•	 työnantajan ja työntekijän kotipaikka
•	 työnteon alkamisajankohta

•	 määräaikaisen työsopimuksen kesto 
ja määräaikaisuuden peruste

•	 mahdollinen koeaika
•	 työntekopaikka tai jos työntekijällä ei 

ole pääasiallista kiinteää työnteko-
paikkaa, selvitys niistä periaatteista, 
joiden mukaan työntekijä työskentelee 
eri työkohteissa

•	 työntekijän pääasialliset työtehtävät
•	 työhön sovellettava työehtosopimus
•	 palkan ja muun vastikkeen määräy-

tymisen perusteet sekä palkanmak-
sukausi

•	 säännöllinen työaika
•	 vuosiloman määräytyminen
•	 irtisanomisaika tai sen määräytymi-

sen peruste

Työnantajan on lisäksi annettava 
työntekijälle kirjallinen selvitys työn-
teon ehtojen muutoksesta niin pian 
kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin 
muutosta seuraavan palkanmaksu-
kauden päättyessä, jollei muutos johdu 
lainsäädännön tai työehtosopimuksen 
muuttamisesta.

Työsopimuksen oikeudet ja velvolli-
suudet ovat lähtökohtaisesti henkilöön 
sidottuja ja siten periaatteessa luovutta-
mattomia. Oikeudet ja velvollisuudet on 
mahdollista siirtää kolmannelle osa-
puolelle, mutta se edellyttää sopijapuo-
lien suostumusta. Esimerkiksi pelaaja 
voidaan vuokrata toiseen seuraan vain 
urheilijan suostumuksella, ellei työsopi-
muksessa ole jotain muuta sovittu.

rikostaustan 
selvittäminen 
Lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) tarkoituksena on suojella 
alaikäisten henkilökohtaista koske-
mattomuutta ja edistää heidän hen-
kilökohtaista turvallisuuttaan. Lakia 
sovelletaan sekä työsuhteessa että 
virkasuhteessa tehtävään työhön, johon 
pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuu-
luu ilman huoltajan läsnäoloa tapah-
tuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, 
hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka 
muuta työskentelyä henkilökohtaisessa 
vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. 
"Pysyväisluontoisesti ja olennaisesti" 
ehtojen tulee molempien täyttyä. Lain 
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soveltamisen edellytyksenä on se, että 
vuorovaikutustilanteissa ei ole läsnä 
lapsen huoltajaa.

Rikostaustan selvittäminen laajenee 
vapaaehtoisiin vuoden 2014 aikana. Re-
kisteriotteen tarkastaminen on vapaa-
ehtoista toisin kuin työsuhteisen työnte-
kijän rekisteriotteen tarkastaminen.

Rikostaustan selvittämismenettelyä ei 
sovelleta lain voimaantullessa jo työ- 
tai virkasuhteessa oleviin henkilöihin. 
Jos työntekijä rikostaustan selvittämis-
lain voimaantulon jälkeen siirtyy saman 
työnantajan palveluksessa tekemään 
työtä lasten kanssa eikä työntekijä ole 
aikaisemmin työskennellyt tällaisissa 
tehtävissä, tulee menettely rikostaus-
tan selvittämisestä sovellettavaksi. Sen 
sijaan lain voimaantullessa jo palve-
lussuhteessa olevan, lasten kanssa 
työskentelevän henkilön rikostaustaa ei 
selvitetä vaikka hänen työskentelypaik-
kansa tai toimintayksikkönsä saman 
työnantajan palveluksessa vaihtuisi. 
Saman työnantajan palveluksessa pysy-
vän, otteen jo kertaalleen toimittaneen, 
toisiin tehtäviin siirtyvän henkilön ei 
tarvitse esittää rikosrekisteriotetta.

Kun henkilö palkataan ensimmäisen 
kerran työ- tai virkasuhteeseen, tulee 
työnantajan pyytää valittua henkilöä 
esittämään rikosrekisteriote nähtäväksi 
ennen lopullista työsopimuksen teke-
mistä tai nimittämistä. Osa-aikaisuu-
della ei ole merkitystä. Rikosrekisteriote 
ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. 
Rikostaustan selvittämismenettelyä ei 
sovelleta enintään kolme kuukautta 
kestävissä siviilipalvelusvelvollisen työ-
palvelussa ja työelämävalmennuksessa 
olevan henkilön työhön työpaikalla.

Työnantajan on henkilöä uudelleen 
palkattaessakin pyydettävä nähtäväksi 
henkilön rikosrekisteriote ennen uuden 
työ- tai virkasuhteen alkamista. 

Tehtävät, jotka kohdistuvat samanai-
kaisesti sekä aikuisiin että lapsiin eivät 
kuulu menettelyn piiriin. Tästä esimerk-
kinä hallituksen esityksessä on mai-
nittu uimahallinvalvoja. Lisäksi ilman 
työsuhdetta tapahtuva vapaaehtoinen 
kansalaistoiminta mm. järjestöissä ei 
kuulu menettelyn piiriin. Laki ei siis 

koske vapaaehtoisia liikunta- ja urheilu-
seurojen ohjaajia ja valmentajia.

Elokuussa 2004 lain soveltamisala laa-
jeni niin, että rikostaustan selvittämis-
menettely koskee myös vapaaehtoisia 
ohjaajia kuntien ostamassa iltapäivätoi-
minnassa.

Työnantajan velvollisuus 
pyytää rikosrekisteriote 
nähtäväksi
Työnantaja on velvollinen arvioimaan jo 
ennen tehtävän avoimeksi ilmoittamista 
ja hakuilmoitusta, kuuluuko tehtävä, työ 
tai virka rikostaustan selvittämismenet-
telyn piiriin.

Rikosrekisterissä oleva merkintä ei 
tarkoita työhönotto-, nimitys- tai toi-
mintakieltoa. Seon vain osa henkilön 
soveltuvuusharkintaa. Viimekädessä 
työnhakijan soveltuvuus jää aina olo-
suhteiden mukaan työnantajan harkin-
taan.

rikosrekisteriotteen 
kelpoisuusaika, merkintä 
rikosrekisteriotteen 
esittämisestä ja otteen 
palauttaminen
Rikostaustan selvittämislailla ei anneta 
kenellekään rikostaustan selvittämis-
velvolliselle oikeutta kerätä ja tallettaa 
henkilön arkaluonteisia tietoja. Laissa 
annetaan ainoastaan oikeus työnan-
tajalle tai muulle rikostaustan selvit-
tämisvelvolliselle saada nähtäväksi 
rikosrekisteriote.

Työnantaja tai muu rikosrekisteriotteen 
nähtäväksi pyytämisvelvollinen voi 
tehdä ainoastaan merkinnän siitä, että 
lain mukainen ote on esitetty nähtä-
väksi. Lisäksi rikosrekisteriotteesta voi 
tehdä merkinnän sen tunnistetiedoista. 
Tunnistetiedot tarkoittavat lähinnä 
henkilön nimeä ja otteen päivämäärää. 
Esitetyn rikosrekisteriotteen kopioimi-
nen tai muu tallentaminen on kielletty 
ja kiellon rikkominen on säädetty ran-
gaistavaksi. 
 
Nähtäväksi esitettävä rikosrekisteriote 
ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi 

ja ote on palautettava viipymättä otteen 
esittäneelle henkilölle takaisin. Otteen 
palautusaika riippuu siitä, minkälainen 
valintamenettely on. Kun käytännössä 
suurimmassa osassa tapauksia toden-
näköistä on se, että otteessa ei ole mai-
nintoja rikoksista, voidaan ote palauttaa 
viipymättä työnhakijalle takaisin. Mikäli 
otteessa on merkintöjä ja tietoa tarvi-
taan henkilön soveltuvuusarvioinnissa, 
voidaan ote palauttaa vasta kun tämä 
harkinta on tehty.

Vaitiolovelvollisuus
Rikostaustan selvittämislaissa on sää-
detty rikosrekisteriotteita käsittelevien 
henkilöiden vaitiolovelvollisuudesta. 
Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja 
ei saa ilmaista muille kuin sellaisille 
henkilöille, jotka välttämättä tarvit-
sevat niitä tehdessään päätöstä siitä, 
annetaanko henkilölle tämän lain 
soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä. Näin 
ollen työpaikoilla tai viranomaisissa 
rikosrekisteriotteista ilmeneviä tietoja ei 
saa ilmaista henkilöille, joiden tehtä-
viin otteiden käsitteleminen ei kuulu. 
Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työ- 
tai virkasuhteen päättymisen jälkeen. 
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on 
säädetty rangaistavaksi.

hakuilmoitus
Kun rikostaustan selvittämislaissa 
tarkoitettuja tehtäviä ilmoitetaan haet-
tavaksi, tulee työnantajan jo hakuilmoi-
tuksessa mainita siitä, että tehtävään 
otettavan henkilön on esitettävä nähtä-
väksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Rikostaustan selvittämismenettely 
koskee vain sitä henkilöä, joka on tullut 
tehtävään valituksi. Kaikkien tehtävästä 
kiinnostuneiden työn- tai viranhakijoi-
den ei tule toimittaa rikosrekisteriotetta 
hakemuksensa liitteenä. Työnantaja 
pyytää rikosrekisteriotteen nähtäväksi 
ainoastaan siltä henkilöltä, joka ollaan 
valitsemassa tehtävään tai virkaan.

rikosrekisteriotteessa 
ilmenevät tiedot
Rikosrekisteriin merkitään tuomioistui-
men ratkaisut, jolla henkilö on tuomittu 

sakkorangaistusta ankarampaan ran-
gaistukseen. Rikostaustan selvittämis-
menettelyn piirin on pyritty ottamaan 
ne rikokset, joihin syyllistyneiden työs-
kentelemistä lasten kanssa ei yleensä 
voida pitää perusteltuna. Näitä rikoksia 
ovat seksuaalirikokset, väkivaltarikok-
set ja huumausainerikokset.

rikosrekisteriotteen 
tilaaminen
Työnantajan on pyydettävä henkilöltä 
nähtäväksi ennen lopullista työsopimuk-
sen tekemistä tai nimittämistä edellä 
tarkoitettu rikosrekisteriote. Rikostaustan 
selvittämismenettely kohdistuu vain 
siihen henkilöön, joka ollaan ottamassa 
työhön, tehtävään tai virkaan.

Rikosrekisteriotteen tilaa asianomainen 
työn- tai viranhakija itse. Työnantajalla 
ei ole oikeutta tilata otetta eikä työn- tai 
viranhakija voi valtuuttaa työnantajaa 
tilaamaan rikosrekisteriotetta puoles-
tansa. Rikostaustan selvittämismenet-
telylaissa tarkoitettu rikosrekisteriote 
tilataan Oikeusrekisterikeskukselta. 
Otteen voi tilata vapaamuotoisella kir-
jallisella hakemuksella tai käyttämällä 
verkkosivujen lomakepohjaa. Hakemuk-
sen voi toimittaa postitse, telekopio-
na tai sähköpostilla. Otteen voi myös 
noutaa henkilökohtaisesti Oikeusrekis-
terikeskuksesta, jolloin on varauduttava 
todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeusrekisterikeskuksen yhteystiedot 
ovat: 
Oikeusrekisterikeskus 

PL 157 (Birger Jaarlin katu 13, 3. krs) 
13101 Hämeenlinna 
www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus  
Sähköposti: oikeusrekisterikeskus(a)
om.fi  
Faksii: 010 36 65783

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on 
mainittava, henkilö haluaa tilata lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämiseksi tarvittavan otteen ri-
kosrekisteristä sekä tilaajan täydellinen 
nimi, henkilötunnus (tai syntymäaika ja 
-paikka, jos tunnusta ei ole), työantaja 
tai viranomainen, jota varten ote tila-
taan, virka tai tehtävä, jota varten ote 
tilataan, tilaajan postiosoite, päivämäärä 
ja allekirjoitus.

huumetestit 
urheiluseurassa 
Huumausainetestillä tarkoitetaan 
huumausainelain (373/2008) 3 §:n 
1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun 
huumausaineen käytön selvittämiseksi 
tehtyä testiä sekä testin perusteella laa-
dittua selvitystä siitä, onko työnhakija 
tai työntekijä käyttänyt huumausaineita 
muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.
Huumetestaus liittyy yksityisyyden suo-
jaa koskevaan lainsäädäntöön. Seurojen 
näkökulmasta kyse on työsuhteisista 
työntekijöistä sekä ei-työsuhteisista 
jäsenistä ja vapaaehtoisista. Lisäksi on 
huomattava dopingtestausta koskeva 
poikkeus laissa. Urheilun oman doping-
säännöstön perusteella ADT voi testata 
urheilijoita.

Työsuhteisiin noudatetaan niitä pelisään-
töjä, jotka koskevat työnantajaa ja työnte-
kijää. Testaus on mahdollista tarkkaan 
määriteltyjen edellytysten täyttyessä ja 
silloinkin on kyse todistuksesta, jonka 
työntekijä toimittaa työnantajalle. Työn-
antaja ei voi järjestää ”yllätystestejä”.

Ensimmäisenä käytännön edellytykse-
nä on työterveyshuoltolain 11 §:n mu-
kaan kirjallinen päihdeohjelma. Ohjelma 
sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja 
noudatettavat käytännöt päihteiden 
käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongel-
maisten hoitoon ohjaaminen. Ohjelma 
voi olla osa työterveyshuollon toiminta-
suunnitelmaa. Ennen ohjelman hyväk-
symistä on yhteistoimintamenettelyssä 
(tai muuten kuultava työntekijöiden 
edustajaa) käsiteltävä ne tehtävät, jois-
sa huumetestien tekemisen perusteiden 
katsotaan täyttyvän.

Toiseksi, jos työnantajan on tarkoitus 
käyttää huumetestejä työhönotossa 
tai työsuhteen aikana, työnantajan on 
ilmoitettava työnhakijalle hakumenet-
telyn yhteydessä ennen työsopimuksen 
tekemistä, että kysymys on tehtävästä, 
jossa testejä on tarkoitus tehdä. Huu-
mausainetestiä koskevan todistuksen 
sisällöstä säädetään yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetussa laissa 
(759/2004). Todistus on annettava 
testatulle itselleen työnantajalle toimi-
tettavaksi.

Vapaaehtoisten osalta Valo suosittaa 
Reilun Pelin periaatteita eli päihteet-
tömyyttä. Keinona on ennen kaikkea 
kasvatus.

Jos seurassa on jotain epäilyä päihde-
ongelmista, kehotetaan heti olemaan 
yhteydessä alan ammattilaisiin ja toimi-
maan heidän ohjeidensa mukaan.

Työsopimuksen 
pituus ja koeaika 

Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi 
tai toistaiseksi. Työntekijän ja työn-
antajan sopimuksen mukaan voidaan 
käyttää myös määräaikaisen ja toistai-
seksi solmitun sopimuksen välimuotoa. 
Esimerkiksi työsopimus on kokonais-
kestoltaan määräaikainen, mutta tietyin 
ehdoin se voidaan purkaa kesken 
sopimuskauden.

Työsopimus on määräaikainen, kun:

•	 työsopimus on sovittu tietyn pituiseksi
•	 työsopimuksen päättyminen on sidot-

tu tiettyyn kalenteriaikaan
•	 työsopimuksen on sovittu päättyvän 

tietyn työn tai tehtävän valmistuttua
•	 määräaikaisuus ilmenee sopimuk-

sesta, vaikka sen täsmällistä pituutta 
ei voida sopia tarkasti (esimerkiksi 
määritellyn työntekijän sairausloman 
pituus, tietyn työn valmistumisen 
vaatima aika). Jos sopimuksessa ei ole 
merkitty päättymishetkeä, työnanta-
jan tulee ilmoittaa työsuhteen päät-
tymisestä mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun päättymisajankohta on 
työnantajan tiedossa.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemi-
selle on oltava perusteltu syy. Tämä syy 
määrittelee sen, kuinka pitkä määrä-
aikainen työsopimus voi olla. Sopimus 
voidaan tehdä kuitenkin myös lyhyem-
mäksi ajaksi, esimerkiksi jos sijaista ei 
tarvita koko ajaksi. Yleensä on asian-
mukaista tehdä määräaikainen työso-
pimus kerrallaan koko ennalta tiedetyn 
työvoiman tarpeen ajaksi. Työsopimus 
on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole 
perustellusta syystä tehty määräaikai-
seksi.
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Työsopimuksesta tulee käydä selvästi 
ilmi, onko se määräaikainen työsopi-
mus. Määräaikaisen työsopimuksen 
peruste kirjataan työsopimukseen tai 
muuhun työehtoja koskevaan selvityk-
seen.

Määräaikaisen 
työsopimuksen perusteet
1. Työntekijän aloitteesta tehty 
määräaikainen työsopimus 

Työntekijän pyynnöstä määräaikainen 
työsopimus voidaan tehdä ilman työso-
pimuslaissa tarkoitettua perustetta.

2. Työnantajan aloitteesta tehty 
määräaikainen työsopimus 

Työnantajan aloitteesta tehdyllä mää-
räaikaisella työsopimuksella on oltava 
työsopimuslain mukainen perusteltu 
syy. Perustellun syyn pitää olla ole-
massa joka kerta, kun määräaikainen 
työsopimus tehdään.

Jos työntekijän kanssa on tehty useita 
peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuk-
sia, joista yhdeltäkin puuttuu peruste, 
on työsopimus siitä lukien voimassa 
toistaiseksi. Vaikka myöhemmälle mää-
räaikaiselle työsopimukselle olisikin lain 
edellyttämä perusteltu syy, ei jo tois-
taiseksi voimassa olevaksi muuttunut 
työsopimus voi enää muuttua määräai-
kaiseksi ilman työntekijän nimenomais-
ta suostumusta.
 
Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus 
syntyy myös silloin, kun työnantaja sallii 
työntekijän jatkaa työn tekemistä sen 
jälkeen, kun määräaikainen työsopimus 
on päättynyt.

Työsopimuslain määräyksellä siitä, että 
määräaikainen työsopimus voidaan 
tehdä vain perustellusta syystä, on 
tarkoitus estää määräaikaisen työsopi-
muksen käyttämistä irtisanomissuojan 
kiertämiseksi. Tarkoitus ei ole rajoittaa 
määräaikaisten työsopimusten käyttä-
mistä silloin, kun työnantajan todelliset 
tarpeet sitä edellyttävät.

Jos työnantajalla on pysyvä työvoi-
man tarve, määräaikaisten sopimusten 
käyttöä ei voida pitää sallittuna, vaan 
työsopimusten tulee olla voimassa 
toistaiseksi.

Riitatilanteissa työnantajalla on velvolli-
suus näyttää toteen, että määräaikaisen 
työsopimuksen tekemiselle on ollut 
peruste.

3. Määrätty työ 

Perusteltu syy määräaikaisen työsopi-
muksen tekemiselle on kertaluontoisen 
työn tai työkokonaisuuden teettäminen, 
kuten tietyn tilauksen valmistamisen 
tai toimittamisen kestoaika. Lisäksi 
työantajan tulee perustellusti olet-
taa, että tämän jälkeen hänellä ei ole 
tarjota määräaikaisille työntekijöille 
uutta työtä. Tilauksen toimittaminen 
voi toistuvanakin olla perusteltu syy 
tehdä määräaikaisia työsopimuksia, 
esim. ruuhkahuippujen tasaamiseksi. 
Mitä harvemmin työhuiput toistuvat, 
sitä perustellummin määräaikainen 
työsopimus on mahdollinen samankin 
työntekijän kanssa.

Määräaikainen työsopimus - määrätys-
tä työstä - voidaan tehdä myös silloin, 
kun työnantaja varautuu jo ennakoita-
vissa oleviin muutoksiin toiminnassaan. 
Lisäksi edellytetään, että nämä muu-
tokset vaikuttavat työnantajan mahdol-
lisuuksiin tarjota työtä myös jo työsuh-
teessa oleville työntekijöille.

4. Kausiluontoinen työ 

Työn kausiluontoisuus on myös yleensä 
perusteltu syy määräaikaisten työsopi-
musten tekemiseen. Kausiluontoisessa 
työssä työn määrä lisääntyy vuoden-
aikojen vaihtelun mukaan, kuten maa- 
ja metsätaloustöissä, matkailualalla, 
jäätelö- ja virvoitusjuomateollisuudessa, 
hiihtokeskuksissa jne. Kausiluontoisuu-
desta on kyse myös työssä, joka liittyy 
esim. joulumyyntiin, toistuviin alennus-
myynteihin tai joulupostin lajitteluun. 
Sen sijaan - eri - töiden teettäminen 
kausiluontoisesti (kesäkauden työt ja 
talvikauden työt) ei sellaisenaan ole 
peruste tehdä peräkkäisiä määräai-
kaisia työsopimuksia, jos työnantajalla 
on tarjota samalle työntekijälle työtä 
ympäri vuoden.

Kausiluontoisuus on peruste määräai-
kaisen työsopimuksen tekemiselle, jos 
työvoimaa tarvitaan vain lyhyehköksi 
aikaa. Jos työnantaja teettää määrättyä 
työtä toistuvasti, esimerkiksi 9–10 kk 
vuosittain, ei perusteltua syytä määrä-

aikaisen työsopimuksen tekemiseen ole. 
Tällöin tulee arvioida, voidaanko esi-
merkiksi töitä järjestelemällä tai loma-
aikojen vuorottelulla mahdollistaa työn 
tarjoaminen koko ajaksi. Mahdollista on 
myös sopia työsopimuksella työnteon ja 
palkanmaksun lyhytaikaisesta keskeyt-
tämisestä.

5. Työn luonne, alan vakiintunut 
käytäntö 

Määräaikaisen työsopimuksen teke-
miseen edellytetään perusteltua syytä, 
jolloin myös työn luonteella ja alan 
vakiintuneella käytännöllä voi olla mer-
kitystä. Aikaisemman lain perusteluissa 
on näiden osalta viitattu mm. talora-
kennusalaan ja oikeuskäytännössä 
tienrakennusalaan (KKO 1995:13).

Pelkästään alan vakiintunut käytäntö 
ei kuitenkaan voi olla perusteltu syy 
määräaikaiselle työsopimukselle, jos 
työnantajalla on tarjota työtä jatku-
vasti ja työsopimus olisi käytännössä 
mahdollista tehdä toistaiseksi voimassa 
olevaksi.

Kovin pitkää määräaikaisten työso-
pimusten ketjua ei alan luonteen tai 
käytännönkään perusteella voida pitää 
lain mukaisena.

Pelkästään se seikka, että työntekijöiden 
palkkaukseen käytettävät varat ovat 
budjettisidonnaisia tai riippuvat vuosit-
taisten budjettien hyväksymisestä ei ole 
perusteltu syy käyttää määräaikaisia 
työsopimuksia.

Budjetissa on kuitenkin varat voitu 
osoittaa johonkin tiettyyn määräkes-
toiseen työhön. Juuri tähän työhön 
tarvittavat työntekijät, joita työnantaja 
ei muutoin työllistä, voidaan ottaa mää-
räaikaiseen työsuhteeseen, ellei esim. 
työsuhteiden toistuvuudesta muuta 
johdu. Samalla tavalla arvioidaan yleis-
hyödyllisten yhteisöjen teettämiä töitä, 
jotka rahoitetaan ulkopuolisen tuen 
(toiminta-avustus, määräraha) avulla.

Työn luonne ja alan vakiintunut käy-
täntö yhdessä voivat olla perusteltu syy 
määräaikaiselle työsopimukselle myös 
hieman poikkeuksellisissa töissä. Tällai-
sia ovat esimerkiksi joukkueurheilijat ja 
valmentajat, ainakin ylemmillä sarjata-

soilla, sekä joissakin tapauksissa näyt-
telijät, muusikot jne. Usein näissä töissä 
on kummankin osapuolen intressissä 
erilaista syistä välttää pitkäaikaisia 
ja ainakin toistaiseksi voimassaolevia 
sopimuksia.

6. Sijaisuus 

Sijaisuus on peruste määräaikaisen 
työsopimuksen tekemiselle, kun henkilö 
palkataan toisen, työstä väliaikaisesti 
poissaolevan työntekijän tilalle. Pois-
saolevan työntekijän työsuhde jatkuu 
sijaisuuden ajan ja hän palaa poissa-
olon (esim. loma, sairaus, perhevapaa, 
opintovapaa) jälkeen takaisin töihin. 
Sijaisen ei tarvitse välttämättä tehdä 
juuri vapaalla olevan työntekijän töitä, 
vaan työnantaja voi järjestellä ja jakaa 
työtehtävät uudelleen työpaikan sisällä. 
Sijainen voi siten käytännössä hoitaa 
muitakin kuin poissaolevan työntekijän 
tehtäviä.

Sijaisuuksien yhteydessä voi tulla esiin 
myös tulkintaongelmia:

kuinka monta peräkkäistä ja kuinka 
kauan kestävää sijaisuutta saman työn-
tekijän kanssa voidaan tehdä ja  
kuinka tarkasti sijaisuus tulee määri-
tellä.

Työsopimuslain mukaan on selvää, että 
jokaiselle peräkkäisellekin määräaikai-
selle työsopimukselle tulee olla perus-
teltu syy. Sijaisuuksien lukumäärää tai 
kokonaiskestoa keskeisempää on, että 
sijaisuuksien tarve ja peruste on aito. 
Sijaisuuksilla ei saa pyrkiä kiertämään 
laissa säädettyä työntekijän suojaa.
Työnantaja arvioi ensisijaisesti oman 
työvoiman tarpeensa ja siitä johtuvan 
perusteen tarjota uutta joko toistaisek-
si voimassaolevaa tai määräaikaista 
työsopimusta. Toistuvien määräaikais-
ten sopimusten tekemistä on ohjeistettu 
työsopimuslain soveltamista ohjaavissa 
perusteluissa siten, että jos työvoi-
man tarve on arvioitavissa pysyväksi, 
jatkuvasti toistuvien määräaikaisten 
sopimusten käyttöön samoissa töissä 
ei ole perusteltua syytä. Määräaikais-
ten työsopimusten toistuva tekeminen 
sijaisuudestakin edellyttää siten aikai-
sempaa painavampaa perustetta.

7. Toiminnan vakiintumattomuus 

Työnantajan aloittaessa tai laajenta-
essa toimintaansa se voi usein olla 
vakiintumatonta. Tällöin määräaikaisen 
työsopimuksen käyttö voi aluksi olla 
perusteltua. Kysynnän ja toiminnan 
vakiintuessa ei määräaikaisen työsopi-
muksen tekeminen ole enää perustelua.
Määräaikaisen sopimuksen solmimi-
seen on siis oltava aina perusteltu syy. 
Ilman perusteltua syytä määräaikai-
seksi solmittua työsopimusta pidetään 
toistaiseksi voimassaolevana. Määrä-
aikainen työsopimus voidaan tehdä, 
jos työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai 
muu näihin rinnastettava määräaikais-
ta sopimusta edellyttävä seikka on sii-
hen perusteltuna syynä tai jos työnan-
tajalla on muu toimintaan tai palvelujen 
kysynnän vakiintumattomuuteen taikka 
suoritettavaan työhön liittyvä, perustel-
tu syy määräaikaisen työsopimuksen 
solmimiseen.

Esimerkki 1. Liikunta- ja urheiluseuroil-
le on tyypillistä liikkujien ja urheilijoiden 
määrän vaihtelu. Esimerkiksi liikunta-
ryhmien osallistujamäärät vaihtelevat 
voimakkaasti vuosien varrella. Tällöin 
on palvelujen kysynnän vakiintumat-
tomuuteen vedoten mahdollista tehdä 
määräaikaisia työsopimuksia liikunta-
ryhmien ohjaajien kanssa.

Esimerkki 2. Yleisen käsityksen mu-
kaan urheileminen on luonteeltaan 
sellaista työtä, että määräaikaisen tai 
useiden peräkkäisten määräaikaisten 
työsopimusten solmiminen on aina pe-
rusteltua. Valmentajien ja urheilijoiden 
kanssa voidaan tehdä määräaikaiset 
huippu-urheiluun liittyvät työsopi-
mukset. Seuravalmentajien ja ohjaajien 
osalta rajanveto voi olla ongelmallinen. 
Lasten ja alle 16-vuotiaiden kanssa 
työskentelevät valmentajat ja ohjaajat 
ovat usein tehtävissä, joita on pidet-
tävä enemmän opetustehtävänä kuin 
valmennustehtävänä. Heidän kanssaan 
tehtävien määräaikaisten sopimusten 
peruste ei ole ainakaan työn (urheilun) 
luonteeseen liittyvä.

Koeaika 

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaan 
työsuhteen koeajaksi voidaan määrätä 
työsuhteen alussa korkeintaan nel-
jä kuukautta. Koeaika voidaan sopia 

enintään kuuden kuukauden pituiseksi, 
jos työnantaja järjestää työntekijälle 
erityisen työhön liittyvän koulutuksen, 
joka kestää yhtäjaksoisesti yli neljä 
kuukautta. Pidemmän koeajan tarkoi-
tuksena on antaa työnantajalle mahdol-
lisuus kouluttaa työntekijä työhön, johon 
hänellä ei ole riittävää peruskoulutusta. 
Kysymys ei ole tällöin tavanomaisesta 
työhön perehdyttämisestä vaan vaati-
vampaa tasoa olevasta teoreettisten ja 
käytännön tietojen ja taitojen opettami-
sesta.

Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä 
määräaikaisessa työsuhteessa koeaika 
voi olla enintään puolet työsopimuksen 
kestosta. Koeajan käyttö ei ole sallittua, 
jos lähes peräkkäisissä työsopimuksissa 
on sovittu samoista tai samankaltaisis-
ta työtehtävistä. Jos työntekijän työteh-
tävät muuttuvat olennaisesti, voi uuden 
koeaikaehdon käyttö olla perusteltua.
Koeaikana työsuhteen purku on hel-
pompaa kuin vakinaisessa työsuhtees-
sa. Koeajan tarkoituksena on testata 
niin työntekijän kuin työnantajankin 
näkökulmasta työsuhteen toimivuus. 
Tällöin ei normaali irtisanomissuoja ei-
vätkä työsopimuksen purkamisen ylei-
set edellytykset ole voimassa. Työsuh-
teen purku ei kuitenkaan saa perustua 
epäasiallisiin tai syrjiviin perusteisiin.
Esimerkiksi urheilijasopimuksen purka-
minen koeaikana sillä perusteella, että 
urheilija on saanut paremman työtar-
jouksen joltain toiselta seuralta, on 
epäasiallinen.

KKO 1993:42 Ammattilaiskoripalloilijan 
pelaajasopimusta koripalloyhdistykseen 
pidettiin työsopimuksena. Pelaajan kat-
sottiin purkaneen sopimuksen epäasi-
allisella perusteella, kun purkamiselle ei 
ollut esitetty muuta syytä kuin parem-
man vastikkeen saaminen toisessa 
koripallojoukkueessa.

Työsuhteen 
velvollisuudet 

Työnantajan ja työntekijän velvollisuu-
det sovitaan työsopimuksessa. Sovit-
tujen tehtävien lisäksi työnantajalla ja 
työntekijällä on aina yleisiä velvolli-
suuksia (TSL 2 luku ja 3 luku). Esimer-
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kiksi jokaisella työnantajalla on lain 
mukaan yleinen velvollisuus edistää 
tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitel-
mallisesti. Työnantajan on edistettävä 
naisten ja miesten sijoittumista tasa-
puolisesti erilaisiin tehtäviin ja luotava 
heille yhtäläiset mahdollisuudet edetä 
urallaan koulutuksen ja urasuunnittelun 
avulla. Muutenkin työnantajan on koh-
deltava työntekijöitään tasapuolisesti. 
Työntekijöiden on esimerkiksi pidettävä 
ammattisalaisuudet omana tietonaan.

Työsuojelu ja työterveyshuolto 

Työnantajan on huolehdittava työpai-
kan työturvallisuudesta, työsuojelusta 
ja työterveyshuollosta. Yleissäännöt 
työturvallisuudesta ovat työsopimus-
laissa ja tarkemmat määrittelyt erilli-
sessä työsuojelua ja työterveyshuoltoa 
koskevassa lainsäädännössä.
Vaikka työnantaja vastaa työturvalli-
suudesta, on työnantajan ja työnteki-
jöiden oltava ko. asioissa yhteistoimin-
nassa. Työpaikan työntekijämäärästä 
riippuen saattaa työpaikalla tulla kysy-
mykseen työsuojeluvaltuutetun va-
litseminen ja työsuojelutoimikunnan 
perustaminen.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työn-
antajan järjestämään työntekijöilleen 
työterveyshuollon työstä johtuvien 
terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Työter-
veyshuolto on lain mukaan järjestettävä 
työterveydenhuollon ammattihenkilöitä 
ja palveluita hyväksikäyttäen eli käy-
tännössä ne ostetaan terveyskeskuk-
sesta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. 
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon 
lisäksi työnantaja voi järjestää työnte-
kijöilleen sairaanhoito- ja muita tervey-
denhuoltopalveluja. Työterveyshuollon 
kustannuksista vastaa työnantaja. 
Kela suorittaa työnantajalle korvaus-
ta työterveyshuollon kustannuksista 
sairausvakuutuslain säädösten mukaan, 
käytännössä vajaa puolet.

Palkanmaksu 

Palkka on maksettava palkanmaksu-
kauden viimeisenä päivänä, jollei toisin 
työsopimuksessa ole sovittu. Pisim-
millään palkanmaksukausi on yhden 
kuukauden mittainen. Jos osa palkasta 
määräytyy voitto-osuutena, provisio-
na tai muulla vastaavalla perusteella 
(esimerkiksi pisterahoina) saa tämän 

osan maksukausi olla kuukautta pi-
tempi, enintään kuitenkin 12 kuukaut-
ta. Työsuhteen päättyessä palkka on 
maksettava viimeisenä työpäivänä. Jos 
palkkapäivä on sunnuntaina, kirkolli-
sena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai va-
punpäivänä, joulu- tai juhannusaattona 
tai arkilauantaina, erääntymispäivänä 
pidetään lähinnä edellistä arkipäivää.
Palkka on maksettava työntekijälle 
käteisenä tai jos niin on sovittu, hänen 
osoittamaansa rahalaitokseen. Työn-
antaja vastaa palkanmaksutavasta 
aiheutuvista kustannuksista. Palkka on 
maksettava tai sen on oltava nostet-
tavissa palkan erääntymispäivänä. 
Maksaessaan palkan työnantajan on 
annettava automaattisesti työntekijäl-
le laskelma, josta käyvät ilmi palkan 
suuruus, sen määräytymisen perusteet 
ja toimitetut ennakonpidätykset.

Sairausajan palkka 

Työntekijällä on oikeus sairausajan 
palkkaan, jos hän on estynyt tekemään 
työtään sairauden tai vamman vuoksi, 
jonka syynä ei ole työntekijän tahallinen 
menettely tai törkeä huolimattomuus. 
Oikeus sairausajan palkkaan on työso-
pimuslain mukaan esteen alkamispäi-
vää seuraavan yhdeksännen arkipäivän 
loppuun asti. Tältä ajalta esimerkiksi 
urheiluseuran on maksettava palkkaa 
sairastuneelle työntekijälleen. Sairauden 
alkamispäivänä pidetään päivää, joka 
on merkitty lääkärintodistukseen. Arki-
päiväksi lasketaan myös lauantai.

Sairausvakuutuslain mukaan työnte-
kijällä on oikeus Kansaneläkelaitoksen 
maksamaan sairauspäivärahaan oma-
vastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on 
sairastumispäivän lisäksi 9 seuraavaa 
arkipäivää. Saman sairauden jatkuessa 
30 päivän kuluessa edellisen saira-
uspäivärahan suorittamisesta lukien 
omavastuuaika on yksi päivä.

Sairauspäivärahan enimmäisaika 
täyttyy sen kalenterikuukauden lopus-
sa, jota seuraavan kuukauden aikana 
sairauspäivärahapäivien määrä nousisi 
300 arkipäivään.

Käytännössä työntekijälle maksetaan 
normaalia palkkaa sairausajalta työ-
ehtosopimuksessa tai muuten työsopi-
muksessa sovitun ajan.

Sairausajan palkkaan on lain mukaan 
oikeutettu myös henkilö, jonka työsuhde 
on kestänyt alle kuukauden. Työnantaja 
maksaa sairausajan palkkana tällöin 
50 % normaalista palkasta. Palkkaa 
maksetaan enintään esteen alkamispäi-
vää seuraavan yhdeksännen arkipäivän 
loppuun. Palkka maksetaan saman-
suuruisena, vaikka ko. ajan kuluessa 
työsuhteen alkamisesta tulisikin täyteen 
yksi kuukausi.

Seura sairauspäivärahan hakijana 

Kun työntekijän sairausloma kestää yli 
omavastuuajan, voi seura hakea saira-
uspäivärahan Kansaneläkelaitokselta, 
jos seura on maksanut sairausajan 
palkkaa työntekijälleen omavastuu-
ajan yli menevältä ajalta. Sairausajan 
palkanmaksusta ja sairauspäivärahan 
hakemisesta on joko sovittu työehto-
sopimuksessa tai siitä on sovittava 
työsopimuksessa.

Jos työntekijällä on useita työnantajia, 
päivärahaa maksetaan työnantajille 
siinä suhteessa kuin ne ovat maksaneet 
sairausajan palkkaa työntekijälle. Päi-
värahaa on haettava Kelan toimistosta 
neljän kuukauden kuluessa siitä, mistä 
lukien päivärahaa halutaan saada.

Toimeksiantosopimukset 

Seura on oikeutettu hakemaan saira-
uspäivärahan työsuhteisten työnteki-
jöidensä puolesta. Jos kyseessä ei ole 
työsuhde vaan toimeksiantosopimus 
(esimerkiksi tilattu koreografia tanssi-
näytökseen), seura ei voi hakea saira-
uspäivärahaa, vaikka olisikin maksanut 
koko toimeksiantosopimuksen mukai-
sen suorituksen ilman vastasuoritusta. 
Toimeksiantosopimuksiin onkin syytä 
kirjata pykälä, jonka mukaan toimi-
taan, jos toimeksiannon työsuoritus jää 
kesken.

Esimerkki: Urheiluseura on tehnyt sopi-
muksen, että henkilö ohjaa omantoimen 
ohella syys- ja kevätkaudella kerran 
viikossa tiistaisin lasten liikuntaa. 
Ohjaajalle maksetaan 25 euron korvaus 
kerralta. Sairausajan palkan maksusta 
ei ole sovittu mitään. Ohjaaja sairastuu 
eräänä talvimaanantaina ja hän ei voi 
toimia ohjaajana kuukauteen, mutta hän 
vaatii palkan myös sairausajalta. Miten 
pitäisi toimia?

Kyseessä on työsuhde. Koska työsopi-
muksessa ei ole mainintaa sairausajan 
palkan maksusta, palkka pitää maksaa 
työsopimuslain mukaan. Palkka on siis 
maksettava sairastumispäivältä ja 9 
seuraavalta arkipäivältä.

Seuran on maksettava ohjaajalle 
kahden kerran ohjauspalkkio, koska 
sairastumispäivän ja yhdeksän arki-
päivän joukkoon osuu kaksi ohjaus-
kertaa. Koska seura ei maksa muuta 
sairausajan palkkaa, seura ei voi hakea 
Kelalta sairausajan päivärahaa ohjaajan 
puolesta omavastuun jälkeen. Ohjaaja 
voi hakea päivärahaa itselleen Kelan 
omavastuuajan eli sairastumispäivän ja 
yhdeksän sairastumispäivän jälkeen, jos 
hänen vuosiansionsa ylittävät tulorajan.

Työsuhteen 
päättäminen 
Määräaikaiset työsopimukset päättyvät 
automaattisesti, kun sovittu työkausi on 
päättynyt tai työ valmistunut. Toistai-
seksi voimassaolevan työsopimuksen 
lainmukainen päättäminen edellyttää 
perusteita ja menettelyä, jota tarkastel-
laan seuraavissa kappaleissa. Työsuh-
de voidaan kyllä irtisanoa tai purkaa 
muutenkin kuin seuraavassa kuvataan. 
Tällöin kyseessä on työsuhteen perus-
teeton päättäminen, joka johtaa työn-
antajan korvausvelvollisuuteen. Peri-
aatteessa työnantajan ei tarvitse pitää 
ketään palveluksessaan vasten omaa 
tahtoaan. Korvaus voi kuitenkin olla 
jopa työntekijän 24 (luottamusmiehen 
30) kuukauden palkka ja kaikki oikeu-
denkäyntikulut.

Työsuhteen irtisanomissuoja 

Määräaikaista työsopimusta ei pää-
sääntöisesti kumpikaan osapuoli voi sa-
noa irti. Kuitenkin viittä vuotta pidem-
mäksi määräajaksi tehty työsopimus 
on viiden vuoden kuluttua sopimuksen 
tekemisestä molempien osapuolien 
irtisanottavissa samoin perustein ja me-
nettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa 
oleva työsopimus.

Irtisanomissuojan tarkoituksena on suo-
jata työntekijää epäoikeudenmukaista 

työpaikan menetystä vastaan. Toistai-
seksi voimassaolevan työsopimuksen 
irtisanomiseen edellytetäänkin asiallisia 
ja painavia syitä. Työntekijästä johtu-
vana tai hänen henkilöönsä liittyvänä 
asiallisena ja painavana irtisanomis-
perusteena voidaan pitää työsopimuk-
sesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen 
olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden 
vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä 
sekä sellaisten työntekijän henkilöön 
liittyvien työntekoedellytysten olennais-
ta muuttumista, joiden vuoksi työntekijä 
ei enää kykene selviytymään työstään.

Irtisanomisen syitä voivat olla esimer-
kiksi työsuhteen oleellisten tehtävien 
laiminlyönti tai puutteellinen hoito, luva-
ton poissaolo tai usein toistuva myöhäs-
tely työstä, määräysten noudattamatta 
jättäminen tai oleellisista tehtävistä 
kokonaan kieltäytyminen, epäasiallinen 
käytös tai epärehellisyys, joka on johta-
nut luottamuspulaan. Syyn asiallisuutta 
ja painavuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon työnantajan ja työntekijän 
olosuhteet kokonaisuudessaan.

Laissa ei mainita mitkä ovat paina-
via syitä, ainoastaan mitkä eivät ole 
asiallisia ja painavia syitä. Asiallisina ja 
painavina syinä ei voida pitää:

•	 työntekijän sairautta, vammaa tai ta-
paturmaa, ellei hänen työkykynsä ole 
näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti 
ja niin pitkäaikaisesti, että työnanta-
jalta ei voida kohtuudella edellyttää 
sopimussuhteen jatkamista

•	 työntekijän osallistumista työehtoso-
pimuslain mukaiseen tai työntekijäyh-
distyksen toimeenpanemaan työtais-
telutoimenpiteeseen

•	 työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai 
muita mielipiteitä tai hänen osal-
listumistaan yhteiskunnalliseen tai 
yhdistystoimintaan

•	 turvautumista työntekijän käytettävis-
sä oleviin oikeusturvakeinoihin

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työ-
suhteesta johtuvien velvollisuuksiensa 
täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuiten-
kaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle 
on varoituksella annettu mahdollisuus 
korjata menettelynsä. Työnantajan 
on lisäksi kuultava työntekijää ennen 
irtisanomista ja selvitettävä, olisiko 

irtisanominen vältettävissä sijoittamalla 
työntekijä muuhun työhön. Jos irtisa-
nomisen perusteena on vakava työsuh-
teeseen liittyvä rikkomus, työnantajan 
ei lain mukaan tarvitse varoittaa ja 
kuulla työntekijää irtisanoessaan häntä. 
Työntekijän kuuleminen on kuitenkin 
oikeusturvan kannalta aina paikallaan.

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen 
tai muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi, 
kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, 
tuotannollisista tai työnantajan toimin-
nan uudelleenjärjestelyistä johtuvista 
syistä vähentynyt olennaisesti ja pysy-
västi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa 
irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa 
tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Perustetta irtisanomiseen tuotannolli-
sin ja taloudellisin syin ei ole ainakaan 
silloin, kun

•	 työnantaja on joko ennen irtisano-
mista tai sen jälkeen ottanut uuden 
työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, 
vaikka työnantajan toimintaedelly-
tykset eivät ole vastaavana aikana 
muuttuneet

•	 töiden uudelleenjärjestelystä ei ole 
aiheutunut työn tosiasiallista vähen-
tymistä.

Ennen irtisanomista työntekijälle on tar-
jottava ensisijaisesti hänen työsopimuk-
sensa mukaista työtä vastaavaa työtä. 
Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle 
on tarjottava muuta hänen koulutus-
taan, ammattitaitoaan tai kokemustaan 
vastaavaa työtä. Työnantajan on jär-
jestettävä työntekijälle sellaista uusien 
tehtävien edellyttämää koulutusta, jota 
voidaan molempien sopijapuolten kan-
nalta pitää tarkoituksenmukaisena ja 
kohtuullisena.

Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti 
käyttää henkilöstöasioissa määräysval-
taa toisessa yrityksessä tai yhteisössä 
omistuksen, sopimuksen tai muun 
järjestelyn perusteella, ei ole tarjota 
työntekijälle edellä mainittua työtä, on 
hänen selvitettävä, voiko hän täyttää 
työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuu-
tensa tarjoamalla työntekijälle työtä 
muista määräysvallassaan olevista 
yrityksistä tai yhteisöistä.
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Jos työnantaja tarvitsee yhdeksän kuu-
kauden kuluessa irtisanomisen päätyt-
tyä työntekijöitä samoihin tehtäviin ja 
entinen työntekijä on työvoimatoimis-
tossa työnhakijana, hänet on otettava 
takaisin töihin.

Raskaana tai perhevapaalla olevan 
työntekijän irtisanominen 

Myös urheiluseuran on työnantajana 
huomioitava erityisesti, että työnantaja 
ei saa irtisanoa työsopimusta työnteki-
jän raskauden johdosta eikä sillä perus-
teella, että työntekijä käyttää oikeuttaan 
perhevapaaseen. Työnantajan pyyn-
nöstä työntekijän on esitettävä selvitys 
raskaudestaan.

Jos työnantaja irtisanoo raskaana 
olevan tai perhevapaata käyttävän 
työntekijän työsopimuksen, katsotaan 
irtisanomisen johtuneen työntekijän 
raskaudesta tai perhevapaan käyttämi-
sestä, ellei työnantaja voi osoittaa sen 
johtuneen muusta seikasta.

Työnantaja saa irtisanoa äitiys-, erityis-, 
äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoito-
vapaalla olevan työntekijän työsopi-
muksen taloudellisista, tuotannollisista 
tai työnantajan toiminnan uudelleen-
järjestelyistä johtuvista syistä vain, jos 
työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Irtisanomisaika 

Työsuhteen lakkaamista edeltää irti-
sanomisaika. Sekä työnantajan, että 
työntekijän on noudatettava työsopi-
muksen mukaisia irtisanomisaikoja. 
Irtisanomisaika voidaan sopia vapaasti 
työsopimuksessa. Jos sopimuksessa 
ei ole mainintaa irtisanomisesta, on 
noudatettava työsopimuslain mukaisia 
irtisanomisaikoja. Irtisanomisajan pituus 
riippuu työsuhteen kestosta. 
 
Työnantajan noudatettava irtisanomis-
aika voidaan sopia työntekijän irtisano-
misaikaa pidemmäksi. Jos työnantajan 
noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika 
on työntekijän irtisanomisaikaa lyhyem-
pi, saa työntekijä noudattaa työnantajan 
noudatettavaksi sovittua irtisanomisai-
kaa.

Jollei muusta sovita, työnantajan nou-
datettavat irtisanomisajat työsuhteen 
jatkuttua keskeytyksettä ovat:

•	 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut 
enintään yhden vuoden

•	 yksi kuukausi, jos työsuhde on jatku-
nut yli vuoden mutta enintään neljä 
vuotta

•	 kaksi kuukautta, jos työsuhde on jat-
kunut yli neljä mutta enintään kah-
deksan vuotta

•	 neljä kuukautta, jos työsuhde on jat-
kunut yli kahdeksan mutta enintään 
12 vuotta

•	 kuusi kuukautta, jos työsuhde on jat-
kunut yli 12 vuotta

Työntekijän on puolestaan irtisanoes-
saan työsopimuksen noudatettava 14 
vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työ-
suhde on jatkunut enintään viisi vuotta, 
kuukauden pituista irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Kilpaurheilun määräaikaiset 
työsopimukset 

Määräaikaiset työsopimukset lakkaavat 
automaattisesti, kun sovittu työkausi 
on päättynyt. Lähtökohtaisesti määrä-
aikaista työsopimusta ei voi lainkaan 
irtisanoa. Tämä on aiheuttanut jouk-
kueurheilussa ongelmia, kun on tehty 
aiempaa huomattavasti pidempiä pe-
laajasopimuksia (työsopimuksia). Miten 
seura voi varmistua siitä, että esimer-
kiksi sarjasta tippumisen jälkeen talous 
(pelaajabudjetti) voidaan sopeuttaa uu-
teen tilanteeseen tai miten urheilija voi 
varmistaa urheilullisen kehittymisensä 
riittävän korkealla sarjatasolla?

Ongelma voidaan poistaa, jos mää-
räaikaiseen työsopimukseen lisätään 
lauseke mahdollisuudesta päättää sopi-
mus ennen sovitun voimassaolokauden 
päättymistä sovittavaa irtisanomisai-
kaa noudattaen (HUOM!Voidaan sopia 
myös, ettei ole mitään irtisanomisaikaa), 
mikäli seura menettää sarjapaikkansa. 
Sekä seura että pelaaja voivat tällaises-
sa tilanteessa irtisanoa työsopimuksen. 
Sopimusehto, jonka mukaan irtisano-
misoikeus olisi vain seuralla, on mitätön.

Työsopimuksen pykälä voisi olla esi-
merkiksi seuraavanlainen: "Tämä sopi-
mus on voimassa aiemmin määritellyn 
sopimuskauden siinä tapauksessa, että 
seuran sarjapaikka säilyy. Jos seura pu-
toaa alemmalle sarjatasolle, molemmilla 
osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 

ilman irtisanomisaikaa sen sarjakauden 
lopussa, jolloin seura tippuu alemmalle 
sarjatasolle."

Työsuhteen purku 

Työsuhteen purku päättää työsuhteen 
välittömästi. Toistaiseksi solmitun 
työsopimuksen lisäksi myös määrä-
aikainen työsuhde voidaan purkaa. 
Toimenpiteenä purku on irtisanomista 
ankarampi. Työsuhteen purkamisen pe-
rusteet ovat myös irtisanomisperusteita 
painavammat. Työnantaja tai työntekijä 
saa purkaa työsopimuksen päättyväksi 
heti vain erittäin painavasta syystä. 
Painavaan syyhyn on vedottava ja 
työsuhde purettava 14 päivän kuluessa 
purkuperusteen tullessa vastapuolen 
tietoon.

Työnantajan purkuperusteena voidaan 
pitää työntekijän työsopimuksesta tai 
laista johtuvien, työsuhteeseen olen-
naisesti vaikuttavien velvoitteiden niin 
vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, 
että työnantajalta ei voida kohtuudella 
edellyttää sopimussuhteen jatkamista 
edes irtisanomisajan pituista aikaa. 
Purkuperuste voi olla myös työsuhteen 
ulkopuolinen tapahtuma.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työ-
sopimuksen päättyväksi heti, jos työn-
antaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuk-
sesta tai laista johtuvia, työsuhteessa 
olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan 
niin vakavasti, että työntekijältä ei voida 
kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista edes irtisanomisajan pituista 
aikaa.

Toisinaan työvelvoitteiden rikkomisesta 
pitää ensin varoittaa, jolloin rikkomus-
ten toistuessa työnantajalla on mah-
dollisuus työsopimuksen purkamiseen. 
Erittäin painavien perusteiden ollessa 
käsillä varoitustakaan ei kuitenkaan 
tarvita. Tapauksessa KKO 2000:50 
urheiluseura oli purkanut jalkapalloilijan 
määräaikaisen työsopimuksen työvel-
voitteiden rikkomisen perusteella. Kun 
seura ei ollut antanut pelaajalle varoi-
tusta, sillä ei katsottu olleen oikeutta 
työsopimuksen purkamiseen.

Työaika 
Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan 
työaikoja koskeviin kysymyksiin silloin, 
kun asiasta ei ole säädetty muussa 
laissa tai sovittu työehtosopimusneu-
votteluissa. Erillissopimuksissakin on 
kuitenkin pysyttävä työaikalain osoit-
tamissa puitteissa. Työaikalakia sovel-
letaan toisen palveluksessa oleviin, ei 
kuitenkaan johtavassa asemassa oleviin 
ylempiin toimihenkilöihin ja itsenäistä 
työtä tekeviin työntekijöihin.

Säännöllinen työaika 

Säännöllisenä työaikana pidetään työ-
aikaa, joka on enintään 8 tuntia päiväs-
sä ja 40 tuntia viikossa.

Lain mukaan työviikko voi olla kuu-
sipäiväinen. Päivän pituus voi olla 
enintään 9 tuntia päivässä ja 45 tuntia 
viikossa työntekijän ja työnantajan 
näin sopiessa. Jos työaika on määritel-
ty keskimääräiseksi päivän pituus voi 
olla enemmän kuin 8 tuntia päivässä 
tai 45 tuntia viikossa. Edellytyksenä on, 
että pakollisia lepoaikoja noudatetaan. 
Päivittäinen lepoajan vähimmäispituus 
on yksi tunti, vuorokautisen lepoajan 11 
tuntia ja viikoittaisen lepoajan 35 tuntia.
Työaika on aika, joka käytetään työhön 
ja aika, jonka työntekijä on velvolli-
nen olemaan työpaikalla työnantajan 
käytettävissä. Työaikaan eivät kuulu 
työmatkat.

Esimerkiksi valmentajien ja urheilijoiden 
työajan ulkopuolella olevaksi työmat-
kaksi katsotaan pelimatka, jos seuran 
järjestämään kuljetukseen osallistu-
minen on vapaaehtoista. Sen sijaan 
pakollinen yhteiskuljetus pelipaikalle, 
jonka aikana pidetään esimerkiksi 
taktiikkapalaveri, lasketaan kuuluvaksi 
työaikaan.

Ylityö ja lisätyö 

Ylityölle on kaksi kriteeriä, joiden mo-
lempien tulee täyttyä. Ylityötä tehdään 
työnantajan aloitteesta ja työntekijän 
suostumuksella.

Säännöllisen työajan enimmäismäärät 
(8 h/vrk ja 40 h/vko) ylittävä työaika 
on ylityötä, jonka korvauksista ja enim-
mäismääristä on laissa määrätty. Aika, 

joka ylittää sovitun säännöllisen työajan 
ei kuitenkaan aina ole ylityötä. Jos 
säännölliseksi työajaksi on sovittu 30 
tuntia viikossa ja työtä kertyy 35 tuntia 
viikossa, ylimenevä 5 tuntia on lisätyötä, 
koska työaika ei ylitä 40 tuntia.

Vuorokautinen ylityö tarkoittaa työ-
tä, joka tehdään yli vuorokautisen 
enimmäistyöajan (8 h/vrk). Jos työ-
aika on määritelty keskimääräiseksi, 
vuorokautista ylityötä on se aika, joka 
ylittää työvuoroluetteloon merkityn 
päivittäisen työajan. Viikoittainen ylityö 
tarkoittaa työtä, joka tehdään yli viikoit-
taisen enimmäistyöajan (40 h/vko). Jos 
työaika on määritelty keskimääräiseksi, 
viikoittaista ylityötä on se aika, joka 
ylittää työvuoroluetteloon merkityn 
viikoittaisen työajan. Vuorokautisia 
ylitöitä ei lasketa viikoittaista ylityötä 
laskettaessa.

Ylityötä saa teettää työaikalain mukaan 
enintään 138 tuntia neljän kuukauden 
aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia 
kalenterivuodessa. Lisäksi on kuitenkin 
mahdollisuus sopia lisäylityön teke-
misestä. Lisäylityön enimmäismäärä 
on 80 tuntia kalenterivuodessa, mutta 
tällöinkään 138 tunnin enimmäismää-
rää neljän kuukauden ajanjaksossa ei 
saa ylittää.

Työaika-asiakirjat 

Työaikakirjanpitoon kirjataan kaikki 
tehdyt työtunnit, ylityötunnit ja niis-
tä suoritetut korvaukset. Velvollisuus 
koskee niin säännöllistä työtä tekeviä 
kuin keskimääräistä työaikaa tekeviä-
kin. Työaikakirjanpitoon on merkittävä 
säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli- 
ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suori-
tetut korvaukset. Johtavassa asemassa 
olevan henkilön osalta luetteloon on 
merkittävä arvioitu lisä-, yli- ja sunnun-
taityön määrä kuukaudessa.

Jos säännöllinen työaika on järjestet-
ty keskimääräisesti, on työtä varten 
ennakolta laadittava työajan tasoittu-
misjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka 
kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu 
säädettyyn keskimäärään. Ennen työn-
tekoa on työpaikalle laadittava työvuo-
roluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän 
säännöllisen työajan alkamisen ja päät-
tymisen sekä päivittäisten lepoaikojen 

(esimerkiksi ruokatauko) ajankohdat. 
Työvuoroluettelo on saatettava työnteki-
jöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään 
viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajan-
jakson alkua. Työsuojelupiirin työsuoje-
lulautakunnan poikkeuslupajaosto voi 
myöntää työvuoroluettelon laatimisesta 
vapautuksen, jos luettelon laatiminen 
on työn epäsäännöllisen luonteen vuok-
si erittäin vaikeaa.

Työaikakirjanpito on säilytettävä vä-
hintään kaksi vuotta kirjanpitovuoden 
päättymisen jälkeen.

Työaikaan liittyvät korvaukset 

Korvaus lisätyöstä on normaali tunti-
palkka. Ylityöstä maksettava korvaus 
on säännöllisen tai työvuorolistaan 
merkityn vuorokautisen työajan ylittä-
vältä kahdelta ensimmäiseltä työtun-
nilta viidelläkymmenellä prosentilla 
(50 %) ja seuraavilta tunneilta sadalla 
prosentilla (100 %) korotettu palkka. 
Viikoittaisen ylityön korvaus on aina 
viidelläkymmenellä prosentilla (50 %) 
korotettu palkka. Lisätyö- tai ylityökor-
vaus voidaan sopia pidettäväksi koko-
naan tai osittain vapaa-aikana.

Sunnuntaina ja muuna kirkollisena 
juhlapäivänä tehdystä työstä on aina 
maksettava sadalla prosentilla (100 
%) korotettu palkka. Jos työ on lisäksi 
ylityötä, maksetaan siitä em. tavalla 
määräytyvä korvaus, joka lasketaan 
työntekijän korottamattomasta palkasta. 
Sunnuntaityökorvausta ei ole mahdol-
lista vaihtaa vapaa-aikaan.

Lisäksi kaikki sopimukset, joissa vähen-
netään työntekijän oikeuksia yli- ja sun-
nuntaityökorvauksiin ovat mitättömiä. 
Korvauksia ei myöskään voi sisällyttää 
työsopimuksessa peruspalkkaan.

Esimerkki 1. Sunnuntaikorvaus: Kuu-
kausipalkka on 1700 €, josta tuntipalk-
ka saadaan jakamalla kuukausipalkka 
keskimääräisellä kuukausittaisella 
työajalla (esim. 159 tuntia/kk). Tunti-
korvaus on esimerkissä 10,69 € tunti. 
Jos sunnuntaityö ei ole ylityötä, seuran 
on kuukausipalkan lisäksi maksettava 
sunnuntaitunneista 10,69 €/h.

Päätä oikein  Päätä oikein 59



60

Vuosiloma ja 
muut vapaat
Vuosilomia koskevat perussäädökset 
löytyvät vuosilomalaista (162/05). 
Vuosilomalaki määrittelee työntekijän 
minimiedut, joista ei sopimalla voida 
poiketa. Työntekijän kannalta parem-
mista ehdoista voidaan sopia ja työ-
ehtosopimuksissa onkin usein sovittu 
lomiin liittyvistä kysymyksistä. Tässä 
käsitellään kuitenkin vain vuosiloma-
lain määräyksiä.

Vuosilomalain tärkeät käsitteet: 

•	 Lomanmääräytymisvuosi on 12 kuu-
kauden ajanjakso 1.4.–31.3.

•	 Lomakausi on ajanjakso 2.5.–30.9.
•	 Arkipäiviä ovat muut viikonpäivät 

kuin sunnuntait, kirkolliset juhla-
päivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, 
juhannusaatto, pääsiäislauantai ja 
vapunpäivä

•	 Täysi lomanmääräytymiskuukausi 
tarkoittaa kalenterikuukautta, jolloin 
työpäiviä on vähintään 14 kappaletta. 
Jos työntekijä on sopimuksen mukaan 
työssä vähemmän kuin 14 päivänä 
kuukaudessa tai vain osa kalenteri-
kuukausista sisältää 14 työssäolo-
päivää, täysi lomanmääräytymiskuu-
kausi on kuukausi, jolloin työntekijä 
on ollut työssä tai työssäolon veroisia 
tunteja on enemmän kuin 35 työtuntia 
kuukaudessa

•	 Työssäolon veroisena aikana pidetään 
työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja 
on lain mukaan velvollinen maksa-
maan palkkaa esim. vuosiloma-aika. 
Työssäolon veroista aikaa on myös 
mm. sairasloma-aika (enintään 75 
päivää), äitiys- isyys- ja vanhempain-
vapaa-aika, lomautusaika (enintään 
30 päivää), opintovapaa-aika (enin-
tään 30 päivää) ja reservin harjoitus-
aika. Täydellinen lista on vuosiloma-
lain 7 §:ssä.

Vuosiloman pituus ja oikeus vapaaseen 

Työntekijällä on oikeus saada lomaa 
kaksi (2) arkipäivää kultakin täydeltä 
lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos 
työsuhde on jatkunut lomanmääräyty-
misvuoden loppuun mennessä keskeyty-
mättä vähintään vuoden, on lomaoikeus 
kaksi ja puoli (2,5) arkipäivää kultakin 

täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. 
Jos lomapäivien lukumääräksi ei tule 
kokonaislukua, on luku pyöristettävä 
lähimpään ylempään kokonaislukuun. 
Vuosiloman ajalta maksetaan vuosilo-
mapalkkaa.
Myös työntekijällä, joka sopimuksen 
mukaan tekee kaikkina kalenterikuukau-
sina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia, on 
työsuhteen kestäessä oikeus saada va-
paata kaksi arkipäivää kultakin työsuh-
teen kalenterikuukaudella. Vapaan ajalta 
työntekijä saa lomakorvauksen.

Vuosiloman ajankohta 

Lähtökohtaisesti työnantaja määrää 
kaikissa tapauksissa vuosiloman ajan-
kohdan kuultuaan työntekijää. Vuosi-
lomasta on 24 arkipäivää sijoitettava 
lomakaudelle (kesäloma 2.5 - 30.9). Jos 
loman antaminen lomakaudella aiheut-
taa kausiluonteisessa työssä olennaisia 
vaikeuksia työnantajan toiminnalle, 
kesäloma voidaan antaa lomakauden 
ulkopuolella saman kalenterivuoden 
aikana (2.1.–31.12).

Vuosilomien sijoittamisesta voidaan 
sopia laajasti. Yhdessä voidaan sopia, 
että loma pidetään minä aikana hyvänsä 
sen kalenterivuoden alusta, jolle loma-
kausi sijoittuu ja päättyy seuraavana 
vuonna ennen lomakauden alkua. (Esim. 
koko vuoden 2009 kesäloma voidaan 
sopia pidettäväksi 2.1.2010 –30.4.2010 
välisenä aikana.) Lisäksi 12 arkipäivää 
ylittävä osa voidaan sopia pidettäväksi 
2.5.2010–30.9.2010 välisenä aikana eli 
vasta seuraavana lomakautena.

Määräaikaisessa työsuhteessa voidaan 
sopia, että lomakorvauksia ei makse-
ta, vaan kerrytetään vuosilomaa, joka 
käytetään tulevassa määräaikaisessa 
työsuhteessa.

Lisäksi 18 arkipäivää ylittävä osuus voi-
daan sopia pidettäväksi säästövapaana. 
Työntekijällä on edelleen subjektiivinen 
oikeus säästää 24 arkipäivää ylittävä 
osuus. Työntekijän aloitteesta voidaan 
24 arkipäivää ylittävä loman osuus (ns. 
viides lomaviikko) käyttää lyhennettyyn 
työaikaan. Vuosiloman poikkeavasta 
käytöstä on aina sovittava kirjallisesti.

Esimerkkejä 
Työntekijän talviloma alkaa pääsiäisen 

alusviikon maanantaina ja päättyy seu-
raavan viikon tiistaina. Vuosilomapäiviä 
ovat maanantai, tiistai, keskiviikko ja 
torstai sekä seuraavan viikon tiistai. 
Vuosilomapäiviä eivät ole pitkäperjantai 
(kirkollinen juhlapäivä), pääsiäislauan-
tai (erikseen vuosilomalaissa mainittu), 
pääsiäispäivä (sunnuntai ja kirkollinen 
juhlapyhä) ja toinen pääsiäispäivä (kir-
kollinen juhlapyhä).

Jos työntekijä sairastuu ennen loman 
alkua, on asiasta ilmoitettava työnan-
tajalle ja esitettävä lääkärintodistus, 
jolloin lomaa on siirrettävä, jos työnteki-
jä näin pyytää. Jos työntekijä sairastuu 
loman aikana, on asiasta viipymättä 
ilmoitettava työnantajalle. Työntekijän 
pyynnöstä yli seitsemän päivää kestä-
vää sairautta tai tapaturman aiheut-
tamaa työkyvyttömyysaikaa ei lasketa 
vuosilomaksi. Työnantaja voi edellyttää 
lääkärintodistuksen esittämistä.

Vuosilomapalkka tai 
lomakorvaus 

Vuosiloman ajalta työnantaja maksaa 
vuosilomapalkkaa. Palkkaan kuuluvat 
luontoisedut on vuosiloman aikana an-
nettava vähentämättöminä. Luontoisedut, 
jotka eivät ole työntekijän käytettävissä 
vuosiloman aikana, korvataan rahalla. 
Palkka maksetaan ennen loman alkua.

Jos työntekijälle ei kerry täysiä lo-
manmääräytymiskuukausia tai hän ei 
voi työsuhteen päättyessä pitää vuo-
silomaansa, työntekijä on oikeutettu 
prosenttiperusteiseen lomakorvaukseen. 
Lomakorvaus on 9 % edellisen loman-
määräytymisvuoden aikana säännölli-
sestä työstä maksetusta palkasta. Jos 
työsuhde on lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä kestänyt vähintään 
vuoden, lomakorvaus on 11,5 %.

Lisäksi loma-ajalta voidaan maksaa 
työehtosopimuksilla tai työsopimuk-
sessa sovittua lomarahaa (entinen 
lomaltapaluuraha). Lomarahan suuruus 
on yleensä puolet (50 %) loma-ajan pal-
kasta. Lomarahasta ei vuosilomalaissa 
ole lainkaan mainintaa ja siksi siihen ei 
tässä yhteydessä puututa tarkemmin.
Vuosilomapalkan laskentasäännön 

muutos koskee 1.4.2013 alkaneen lo-
manmääräytymisvuoden aikana ansait-
tuja vuosilomia.

Muutos lomapalkan laskentaan
Lomapalkan laskemisen muutos koskee 
kuukausipalkkaisia työntekijöitä, jotka 
ovat esimerkiksi siirtyneet osittaisel-
le hoitovapaalle tai osa-aikaeläkkeelle 
ennen lomaansa. Käytännössä tällaisten 
työntekijöiden on mahdollista saada 
loma-ajalta nykyistä suurempaa palkkaa, 
sillä palkkaa ei enää lasketa lomalleläh-
töhetken osa-aikatyön palkan perusteella. 
Näissä tapauksissa lomapalkka perus-
tuu lomanmääräytymisvuoden työajan 
mukaan määräytyvään palkkaan. Lo-
manmääräytymisvuodella tarkoitetaan 
vuoden pituista aikaa välillä 1.4.–31.3.

Jos henkilön työaika ja vastaavasti 
palkka muuttuvat sen sijaan lomamää-
räytymisvuoden aikana, lomapalkka 
lasketaan prosenttiperusteisella lasken-
tasäännöllä. Tällöin lomapalkka on 9 
prosenttia lomanmääräytymisvuoden 
ansioista alle vuoden jatkuneissa palve-
lussuhteissa ja sen jälkeen 11,5 prosent-
tia. Laskentasäännön muutos koskee 
myös osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön 
siirtyneitä, jolloin loma-ajan palkka 
vastaavasti pienenee.

Viikko- tai kuukausipalkkaiset 
työntekijät 

Työntekijä, joka saa sovittua palkkaa 
viikolta tai sitä pidemmältä ajalta, on 
oikeus saada tämä palkka samansuu-
ruisena myös vuosiloman ajalta (14 
päivän tai 35 tunnin säännön mukaan). 
Osan kuukautta kestävän loman osalta 
lomapalkka lasketaan jakamalla kuu-
kausipalkka ao. kuukauteen sisältyvien 
työpäivien lukumäärällä ja kertomalla 
saatu päiväpalkka lomajakson työpäivi-
en lukumäärällä.

Jos työntekijän sopimuksen mukainen 
työaika on niin vähäinen, että vain osa 
kalenterikuukausista on täysiä loman-
määräytymiskuukausia, lomapalkka 
maksetaan prosenttiperusteisesti (9 % 
tai 11,5 %).

Tunti-, urakka- tai provisiopalkkaa 
saavat työntekijät 

Muu kuin viikko- tai kuukausipalkkaa 
saava työntekijä, joka sopimuksen mu-

kaan työskentelee vähintään 14 päivää 
kalenterikuukaudessa (täysi lomaoi-
keus 14 päivän säännön mukaan), saa 
vuosilomapalkan keskipäiväpalkan 
mukaisesti. Keskipäiväpalkka saadaan 
lomanmääräytymisvuoden palkka (vä-
hennettynä ylityökorvauksilla) jaettuna 
työpäivien määrällä. Jos työntekijä on 
tehnyt sovittua enemmän työtä, lisätään 
työpäivien määrään säännöllisen työ-
ajan lisäksi tehtyjen työtuntien kahdek-
sasosa.

Jos työntekijän viikoittaisten työpäivien 
määrä on sopimuksen mukaan pienem-
pi tai suurempi kuin viisi, keskipäivä-
palkka kerrotaan viikoittaisten työpäivi-
en määrällä ja jaetaan viidellä.

Vuosilomapalkka on päiväpalkka kertaa 
lomapäivien määrän mukainen kerroin 
(VuosilomaL 11§):

2 1,8
3 2,7
4 3,6
5 4,5
6 5,4
7 6,3
8 7,2
9 8,1
10 9,0
11 9,9
12 10,8
13 11,8
14 12,7
15 13,6
16 14,5
17 15,5
18 16,4
19 17,4
20 18,3
21 19,3
22 20,3
23 21,3
24 22,2
25 23,2
26 24,1
27 25,0
28 25,9
29 26,9
30 27,8

Jos lomapäivien määrä on suurempi 
kuin 30, kerrointa korotetaan luvulla 0,9 
kutakin lisälomapäivää kohden.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka 

Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla 
alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa 
työtä tekevän työntekijän (täysi loma-
oikeus 35 tunnin säännön mukaan) 
vuosilomapalkka on 9 prosenttia taikka 
työsuhteen jatkuttua lomakautta edeltä-
vän lomanmääräytymisvuoden lop-
puun mennessä vähintään vuoden 11,5 
prosenttia lomanmääräytymisvuoden 
aikana työssäolon ajalta maksetusta tai 
maksettavaksi erääntyneestä palkasta 
lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai 
sopimuksen mukaisesta ylityöstä mak-
settavaa korotusta.

Lomakorvaus 

Työntekijä, joka sopimuksen mukaan 
tekee kaikkina kuukausina työtä alle 
14 päivää tai 35 tuntia on oikeutettu 
lomapalkan sijasta lomakorvaukseen. 
Lomakorvaus on 9 % edellisen loman-
määräytymisvuoden aikana säännölli-
sestä työstä maksetusta palkasta. Jos 
työsuhde on lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä kestänyt vähintään 
vuoden, lomakorvaus on 11,5 %.

Lomakorvaus maksetaan lomapalkan 
sijaan myös henkilölle, jonka työsuhde 
päättyy ja kaikkia lomia ei ole pidetty.

Vuosilomakirjanpito 
Työnantajan on pidettävä kirjanpitoa 
vuosilomista ja maksetuista vuosilo-
mapalkoista sekä lomakorvauksista. 
Kirjanpidosta tulee ilmetä lomien ajan-
kohdat, palkkojen ja korvausten suuruus 
sekä perusteet, joilla lomien pituudet ja 
palkkojen ja korvausten suuruudet on 
määrätty.

Lomapalkka ja -korvaus on makset-
tava aina lomapalkan ja -korvauksen 
nimellä ja asiasta on löydyttävä asian-
mukainen kirjanpito. Vaikka työnantaja 
ja työntekijä olisivat yhdessä sopineet 
kokonaispalkasta, sillä ei ole merkitystä.
Työntekijällä on aina oikeus vaatia 
lomapalkkaa, jos osaa sovitusta palk-
kiosta ei ole maksettu lomapalkan 
nimellä. Työntekijällä on oikeus vaatia 

Päätä oikein  Päätä oikein 61



62

lomapalkkaa tai lomakorvausta kahden 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka aikana lomapalkka 
tai lomakorvaus olisi pitänyt maksaa. 
Ko. ajan seuran tai muun palkanmaksa-
jan on säilytettävä lomakirjanpitonsa.

Perhevapaat 
Työntekijällä on oikeus työsopimuslain 
mukaan saada perhevapaita, joiden 
ajalta työnantajalla ei ole palkanmak-
suvelvoitetta työsopimuslain mukaan. 
Työehtosopimuksissa on kuitenkin 
usein sovittu, että joltakin osin perhe-
vapailta maksetaan normaalia palkkaa. 
Kyseessä olevalta ajalta työnantaja saa 
tällöin työntekijän mahdollisen KELA:n 
päivärahan.

Työntekijällä on oikeus työsopimuslain 
mukaan saada perhevapaita erityisäi-
tiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainva-
paaksi se aika, jonka ajan hänellä on 
mahdollisuus saada sairausvakuutus-
lain mukaista korvausta. Näiden vapai-
den pitämisestä on ilmoitettava viimeis-
tään kaksi kuukautta ennen vapaan 
alkamisajankohtaa. Jos vapaan kesto on 
enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 
kuitenkin yksi kuukausi.

Sairausvakuutuslain mukaan äitiysra-
hakausi kestää 105 arkipäivää. Äitiys-
rahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäi-
vää ennen laskettua synnytysaikaa ja 
jatkuu siihen päivään, jolloin lasketusta 
synnytysajasta on tämä päivä mukaan 
lukien kulunut 75 arkipäivää. Äitiysra-
hakauden jälkeen perheellä on oikeus 
vanhempainrahaan 158 arkipäivältä. 
Vanhempainraha voidaan maksaa myös 
isälle. Edellä mainitun lisäksi isällä on 
oikeus isyysrahaan 54 päivältä, josta 18 
arkipäivää voi olla yhtä aikaa kun äiti 
saa äitiys- ja vanhempainrahaa.

Muita hoitovapaa, osittainen hoitova-
paa, tilapäinen hoitovapaa ja poissaolo 
pakottavista perhesyistä ovat työsuh-
teeseen liittyviä perhevapaita.

Työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen 
siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 
kolme vuotta. Vapaata voi saada vain 
toinen lapsen vanhemmista kerrallaan.

Osittaista hoitovapaata voi saada 
lapsensa hoidon vuoksi sen vuoden 
loppuun, jona lapsi aloittaa peruskou-
lun. Osittainen hoitovapaa toteutetaan 
päivittäisen ja viikoittaisen työajan 
lyhennyksenä, ja sitä voi saada vain 
toinen lapsen vanhemmista kerrallaan.

Tilapäistä hoitovapaata työntekijällä on 
oikeus saada enintään neljä (4) työpäi-
vää alle kymmenvuotiaan lapsensa tai 
taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen 
äkillisesti sairastuessa lapsen hoidon 
järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. 
Tilapäistä hoitovapaata voi pitää ker-
rallaan vain toinen lapsen vanhemmis-
ta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän 
on esitettävä luotettava selvitys hoito-
vapaan perusteista, esimerkiksi lapsen 
lääkärintodistus. 

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen 
poissaoloon työstä, jos hänen välitön 
läsnäolonsa on välttämätöntä hänen 
perhettään kohdanneen, sairaudesta 
tai onnettomuudesta johtuvan ennalta 
arvaamattoman ja pakottavan syyn 
vuoksi. Poissaolosta on ilmoitettava 
työnantajalle mahdollisimman pian ja 
töihin palattua poissaolosta on tehtä-
vä työnantajan pyynnöstä luotettava 
selvitys.

Alaikäiset 
työntekijät 
Liikunta- ja urheiluseuroissa toimii oh-
jaaja- ja valmennustehtävissä tuhansia 
alle 18-vuotiaita nuoria. Suurin osa 
ohjaajista toimii seuroissa vapaaehtoi-
sesti ilman korvauksia. Ohjaustehtävät 
ovat heille harrastus, johon oma seura 
luo heille puitteet. Seuratoiminnan peli-
säännöt tulevat yhdistyksen säännöistä 
tai yhdistyslaista, joissa yhdistyksen ja 
sen jäsenen välinen suhde määritellään. 
Alaikäinen vapaaehtoisohjaaja on yh-
distyksen jäsenenä samassa asemassa 
kuin täysi-ikäinen vapaaehtoisohjaaja.

Työsuhteiset ohjaajat 

Nuoret, jotka toimivat seurassa ohjaa-
jana tai valmentajana ja saavat siitä 
korvausta ovat käytännössä työsuh-
teessa seuraan. Sama koskee myös 

nuoria urheilijoita, jotka saavat seuralta 
korvausta esimerkiksi pelaamisesta. 
Nuoret työntekijät eli alle 18-vuotiaat 
työntekijät ovat erityisen lainsäädän-
nöllisen huomion kohteita ja heidän 
työnteostaan säädetään laissa nuorista 
työntekijöistä.

Työsopimus 

Työnantaja voi tehdä työsopimuksen 
15 vuotta täyttäneen henkilön kanssa. 
Pysyvä työhönotto on kuitenkin pää-
sääntöisesti mahdollista vasta, kun 
oppivelvollisuus on suoritettu. Koulu-
jen loma-aikana töihin voi ottaa myös 
14-vuotiaita, jos kyseessä on kevyt työ, 
joka ei vahingoita työntekijän terveyttä 
ja kehitystä. Työ saa kestää enintään 
puolet loma-ajasta ja kouluaikana työn 
pitää olla tilapäistä tai lyhytkestoista.

Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi 
tehdä hänen huoltajansa tai huoltajan 
luvalla nuori henkilö itse. Yli 15-vuo-
tiaan työsopimuksen tekee nuori itse. 
Kuitenkin alle 18-vuotiaan työsopimuk-
sen voi nuoren itsensä lisäksi purkaa 
myös hänen holhoojansa, jos se on 
tarpeellista alaikäisen kasvatuksen, 
kehityksen tai terveyden takia.
Huomionarvoista on, että ennen kuin 
18 vuotta nuorempi henkilö otetaan 
työhön, tulee hänen iästään sekä siitä, 
onko hän oppivelvollinen, olla luotettava 
selvitys.

Työaika 

Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön 
säännöllinen työaika saa olla enintään 
yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden 
työntekijöiden säännöllinen työaika 
samassa työssä.

Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen 
työaika koulutyön aikana saa koulun 
vapaapäivinä olla enintään seitsemän 
tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi 
tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus 
yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kah-
deksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 
12 tuntia. Viisitoista vuotta nuoremman 
henkilön työaika saa koulujen loma-
aikana olla enintään seitsemän tuntia 
vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa.

Viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä 
saa hänen suostumuksellaan pitää 
vuorokautisen säännöllisen työajan 

tai muun säännöllisen työajan lisäksi 
tehtävässä ylityössä enintään 80 tuntia 
kalenterivuodessa.

Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä 
eikä hätätyössä. Viisitoista vuotta täyt-
tänyttä saa pitää hätätyössä työaikalain 
säädetyin edellytyksin vain, jos hätä-
työn teettämiseen ei ole käytettävissä 
yli 18 vuotta täyttänyttä. Jos nuoren 
työntekijän lepoaikaa on lyhennetty hä-
tätyötä tehtäessä, nuorelle on annettava 
korvaava lepoaika mahdollisimman 
nopeasti, viimeistään kuitenkin kolmen 
viikon kuluessa.

Nuoren työntekijän työaika ei saa ylit-
tää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 
48 tuntia viikossa.

Työajan sijoittelu 

Viisitoista vuotta täyttäneen henki-
lön työaika on sijoitettava kello 6:n ja 
22:n väliseen aikaan. Viisitoista vuotta 
täyttänyt työntekijä, joka tekee julkisen 
viranomaisen hyväksymää ja valvomaa 
työtä ammattikoulutuksen saamiseksi, 
saa kaksivuorotyössä kuitenkin olla 
enintään kello 24:ään asti.

Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava 
kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Työn 
järjestämisestä johtuvista painavista 
syistä alle 15-vuotiaan työaika voidaan 
kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väli-
seen aikaan.

Työnantajan kodissa kotitaloustyötä 
tekevän nuoren työntekijän työaika 
voidaan kuitenkin sijoittaa työntekijän 

suostumuksella kello 23:een asti, milloin 
erityinen syy sitä vaatii.

Lepoajat 

Viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle 
on annettava vähintään 12 tuntia kes-
tävä keskeytymätön lepoaika vuorokau-
dessa. Alle 15-vuotiaalle on annettava 
vähintään 14 tuntia kestävä keskeyty-
mätön lepoaika vuorokaudessa.

Kun nuoren työntekijän työaika vuoro-
kaudessa on pidempi kuin neljä tuntia 
30 minuuttia, hänelle on annettava 
työn aikana ainakin yksi vähintään 30 
minuutin lepoaika, jonka aikana hän 
saa poistua työpaikalta. Jos työpaikalla 
noudatettavalla työ- tai virkaehtosopi-
muksen määräyksellä on sovittu päivit-
täisestä lepoajasta työaikalaista poik-
keavasti, saadaan tällaista lepoaikaa 
koskevaa sopimusmääräystä soveltaa 
myös nuoreen työntekijään.

Nuorelle työntekijälle on annettava vä-
hintään 38 tuntia kestävä viikoittainen 
vapaa-aika keskeytymättömänä.

Työn turvallisuus ja terveellisyys 

Seuran on työnantajana huolehdittava, 
ettei työ ole nuoren ruumiilliselle tai 
henkiselle kehitykselle vahingoksi ja 
ettei se vaadi suurempaa ponnistusta 
tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voi-
miinsa nähden on kohtuullista.

Nuorten työtehtävät liikunnan ja 
urheilun piirissä liittyvät usein lasten 
ohjaustehtäviin, joissa ohjaajalla on 
vastuu lasten turvallisuudesta. Joissakin 

liikuntalajeissa riskit voivat olla suuret. 
Riskit voivat johtua liikuntaympäristös-
tä, kuten vedestä tai liikuntavälineestä 
esimerkiksi hevosesta tai lajiin itses-
sään voi liittyä riskejä, kuten kontakti-
lajeissa.

Riskit ovat kuitenkin hallinnassa, jos 
ohjaajat ovat koulutettuja. He tunnista-
vat riskit ja osaavat välttää ne. Ryhmät 
eivät saa olla liian isoja.

Koulutuksen lisäksi ohjaajat tarvitsevat 
työnohjausta. Seuratoiminnassa koke-
neen ohjaajan tulisi olla mukana nuoren 
tukena ryhmätoiminnan käynnistyessä. 
Vasta kun ryhmä ja ohjaustoiminta ovat 
uuden ohjaajan hallinnassa, työnohjaaja 
siirtyy syrjään. Valvontavelvoite kui-
tenkin säilyy työnantajan edustajalla 
tämän jälkeenkin ja toiminnan vas-
tuuhenkilön tulisi olla nuoren ohjaajan 
helposti tavoitettavissa, jos äkillistä 
apua tarvitaan.

Luettelo nuorista työntekijöistä 

Seuran on pidettävä luetteloa niistä 
nuorista työntekijöistä, jotka työskente-
levät vähintään kahden kuukauden ajan 
seuran palveluksessa. Luetteloon on 
merkittävä:

•	 työntekijän täydellinen nimi ja synty-
mäaika;

•	 työntekijän osoite;
•	 työntekijän huoltajan nimi ja osoite;
•	 työsuhteen alkamisaika;
•	 sekä selvitys työtehtävistä.
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Sosiaaliturvaoikeuden tarkoituksena on 
taata työntekijän toimeentulo erilaisis-
sa poikkeustapauksissa. Toimeentulon 
turvaamisessa voidaan katsoa olevan 
kolme eri tasoa: perusturva, lisäturva ja 
erityisturva. 

Perussosiaaliturva rahoitetaan yleisin 
verovaroin ja se koskee kaikkia Suo-
messa asuvia. Lisäturva on ansioon 
sidottu sosiaaliturva, joka kustanne-
taan verovarojen lisäksi työnantajien 
ja osittain työntekijöiden kustantamien 
erillisten vakuutusjärjestelmien avulla. 
Seuraavassa käsitellään juuri työnanta-
jan roolia työntekijöiden lisäturvavakuu-
tusten maksajana. Erityisturva perustuu 
vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joihin ei 
tässä yhteydessä puututa.

Yksityisen sektorin palkansaajat 
vakuutetaan työntekijän eläkelain eli 
TyEL:n mukaan. TyEL on uusi eläkelaki, 
joka astui voimaan 1.1.2007. TyEL:iin 
yhdistettiin työntekijäin eläkelaki TEL, 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaki LEL ja taiteilijoi-
den ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien 
eläkelaki TaEL.
 
Yrittäjät vakuuttavat itse itsensä 
yrittäjien eläkelain YEL:n mukaisesti. 
Maatalousyrittäjillä on oma eläkelakin-
sa MYEL. Merimieseläkelain MEL:n mu-
kaan vakuutetaan kaikki suomalaisissa 
ulkomaanliikenteen kauppa-aluksissa 
työskentelevät ja työsopimussuhteessa 
jäänmurtajilla olevat.

Julkisilla aloilla töitä tekevät vakuu-
tetaan joko valtion eläkelain (VaEL), 
kunnallisen eläkelain (KuEL) tai 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 
(KiEL) mukaan.

Yleisestä järjestelmästä poiketen urhei-
lijoiden eläketurva ja tapaturmaturva 
on järjestetty oman järjestelmän avulla 
1.5.1995 alkaen. Järjestelmä on säädetty 

urheilijoiden tapaturma- ja eläketur-
vaa koskevalla lailla vuodesta 2000 
alkaen. Laki urheilijoiden tapaturma- ja 
eläketurvasta uudistui ja tuli voimaan 
1.5.2009.

Työntekijöiden 
sosiaaliturva 
Tavallisella työntekijällä tarkoitetaan 
seuran toimihenkilöitä, ohjaajia ja val-
mentajia, olivat he sitten suomalaisia 
tai ulkomaan kansalaisia. Tavallisella 
työntekijällä ei tarkoiteta urheilijoita.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 

Kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain 
mukaiset vakuutusmaksut suoritetaan 
ennakonpidätyksen yhteydessä. Työn-
antajan kansaneläkemaksu poistui 
vuoden 2010 alusta. Kansaneläkemak-
sun poistamisen jälkeen työnantaja-
na sosiaaliturvamaksu sisältää vain 
työnantajan sairausvakuutusmaksun. 
Lain mukaan työnantaja on velvollinen 
maksamaan työnantajan sosiaaliturva-
maksuja tietyn prosenttiosuuden mak-
samistaan palkoista. Urheilijalle mak-
settavista urheilupalkkiosta ei suoriteta 
työnantajan sosiaaliturvamaksua mutta 
palkoista maksetaan.

Työnantajan eläkevakuutukset 

Työnantaja on velvollinen järjestämään 
ja kustantamaan vähintään työntekijän 
eläkelain mukaiset vähimmäisvaati-
mukset täyttävän eläketurvan jokaiselle 
työntekijälleen, jonka palkka ylittää 
TyEL-rajan.

1. Työnantajan on maksettava työn
tekijälle työansiota kalenterikuukau-
den aikana yhteensä vähintään 56,55 
euroa (2014), jotta laki soveltuu. Laki 
ei siten koske alle määrätyn rajan 
kuukaudessa tienaavia työntekijöitä.

2. Laki ei koske myöskään työntekijää,
johon ei sovelleta Suomen lainsää-
däntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen 
tai sosiaaliturvasopimuksen sovel-
lettavaa lainsäädäntöä koskevien 
määräysten perusteella;

3. eikä työntekijää, jonka ulkomainen
työnantaja lähettää Suomeen työhön 
ja jonka työskentely Suomessa tämän 
työnantajan palveluksessa kestää 
enintään kaksi vuotta.

Myöskään urheilijat, yrittäjät ym. eri 
lakien mukaan vakuutettavat eivät voi 
tulla lain soveltamispiiriin, sillä heidän 
vakuuttamisensa on säädetty muissa 
eläkelaeissa.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee 
18–68-vuotiaita työntekijöitä. Vakuutta-
misvelvollisuus alkaa ja päättyy täyttä-
miskuukautta seuraavana kuukautena. 
Eläkevakuutusmaksut on maksettava 
myös työssä olevasta eläkeläisestä.

Vakuuttaminen on järjestettävä elä-
kevakuutusyhtiöissä, eläkekassassa 
tai eläkesäätiössä. Helpointa on ja 
tavanomaisinta on ostaa vakuutukset 
eläkevakuutusyhtiöstä. Eläketurvan 
kustantamiseksi perittävä työeläkeva-
kuutusmaksu koostuu työnantajan ja 
työntekijän maksusta. Vakuutusta mak-
setaan tietty prosenttiosuus työntekijän 
ennakkopidätyksen alaisesta palkasta. 
Työnantaja hoitaa koko työeläkemak-
sun, myös työntekijöiden maksuosuu-
den, työeläkelaitokselle.

Lisää aiheesta voi lukea osoitteesta 
www.työeläke.fi.

Työnantajan tapaturmavakuutus 

Työnantajan tulee ottaa tapaturmava-
kuutuslain mukainen vakuutus vakuu-
tuslaitoksesta kaikille työsuhteessa 
oleville työntekijöille. Poikkeuksena ovat 
urheilijat. Työnantaja on vapaa vakuut-
tamisvelvollisuudesta, kunnes hänen 

kalenterivuoden aikana teettämiensä 
työpäivien lukumäärä on enemmän 
kuin 12.

Vakuutusmaksu riippuu muiden maksu-
perusteiden, kuten palkan suuruuden, 
lisäksi myös työhön liittyvien riskien 
suuruudesta. Vakuuttamisvelvollisella 
työnantajalla on pieni omavastuu kus-
takin työtapaturmasta, jollei vakuutusta 
ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittä-
mään myös tätä korvausvelvollisuutta. 
Korvaussummista säädetään tapatur-
mavakuutuslaissa.

Vapaaehtoinen lisävakuuttaminenkin 
on mahdollista. Näin työnantaja voi 
halutessaan ulottaa vakuutusturvan 
kattamaan muutkin kuin laissa määri-
tellyissä olosuhteissa sattuneet työtapa-
turmat.

Työehtosopimusneuvotteluissa on 
lisäksi sovittu työnantajalle pakollisesta 
työntekijöiden ryhmähenkivakuutuk-
sesta.

Työnantajan työttömyysvakuutus 

Työnantaja, joka on tapaturmavakuu-
tuslain mukaan velvollinen vakuut-
tamaan työntekijänsä, on velvollinen 
maksamaan myös työttömyysvakuutus-
maksua. Työttömyysvakuutusmaksu ei 
koske urheilemista. Maksun perii Työt-
tömyysvakuusrahasto. Maksun suuruu-
den vahvistaa valtioneuvosto vuosittain.

Sosiaalivakuutusmaksut 

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen 
kustannuksia katetaan työnantajien ja 
vakuutettujen maksuilla. Työnantajan 
sosiaalivakuutusmaksuja ovat työnan-
tajan sosiaaliturvamaksu, työttömyys-
vakuutusmaksu, työeläkemaksu ja 
tapaturmavakuutusmaksu. Vakuutetun 
sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairaus-
vakuutusmaksu, työttömyysvakuutus-
maksu ja työeläkemaksu.

http://www.stm.fi/vakuutusasiat/sosiaa-
livakuutusmaksut

Urheilijan 
sosiaaliturva 
Toukokuun alussa 2009 tuli voimaan 
uusi laki urheilijan tapaturma- ja 
eläketurvasta. Entiseen lakiin verrat-
tuna vakuuttamisvelvollisuus piteni 38 
vuodesta 43 -vuotiaisiin urheilijoihin 
saakka. Yksilöurheilijoille vakuutus on 
nykyään vapaaehtoinen.

Joukkuelajin urheilija, joka ansaitsee 
urheilemisestaan verollisena tulona 10 
870 euroa vuodessa (2014) tai peli-
kaudessa ja on alle 43-vuotias, kuuluu 
järjestelmän piiriin. Kaikki yksilöurheili-
jat ja joukkueurheilijat, joiden vuositulo 
jää alle säädetyn rajan tai he ovat yli 
43-vuotiaita, huolehtivat vapaaehtoises-
ti tarvittavan eläke- ja tapaturmaturvan 
järjestämisestä. Esimerkiksi jääkiekon 
pelaajayhdistys on neuvotellut liigassa 
pelaavien yhteisöjen kanssa sopimuk-
sesta, joka turvaa kaikkien liigape-
laajien tapaturmaturvan riippumatta 
ansiotulosta.

Urheilijoita ei koske työeläke- tai 
tapaturmavakuutuslaki. Näiden lakien 
säätämiä työnantajien ja työntekijöiden 
maksuja ei pidä suorittaa urheilijatu-
lon osalta. Työnantajan sosiaaliturva-
maksun maksuvelvollisuutta on myös 
urheilutulosta. 

Vakuuttamisvelvollisuus 

Urheiluseura ry tai oy, liikuntajärjestö 
tai muu vastaava yhteisö on velvolli-
nen järjestämään vakuutusturvan alle 
43-vuotiaalle urheilijalle, jos urheilijan 
ja yhteisön välillä on sopimus urheile-
misesta ja urheilija saa sopimuksenmu-
kaista veronalaista palkkaa vuodessa 
tai pelikaudessa vähintään laissa 
säädetyn summan 10 870 euroa (2014). 
Vakuutussuoja voidaan hankkia myös 
niille urheilijoille, joiden sopimuksen 
mukainen veronalainen palkka on pie-
nempi kuin pakollisen vakuutuksen raja. 
Tällöin vakuutuksiin ei automaattisesti 
sisälly eläketurvaa.

Vakuuttamisvelvollisuutta etukäteen 
pohdittaessa palkkaan luetaan jouk-
kueurheilijan sopimuksen mukainen 
verollinen peruspalkka ilman mahdol-

lisia urheilumenestykseen liittyviä lisiä. 
Sopimuksenmukaiseen verotettavaan 
vuosiansioon lasketaan kalenterivuoden 
aikana urheilemisesta sopimuksen mu-
kaan saatavat palkat ja palkkiot sekä 
verotettavat luontoisedut kuten auto-, 
asunto- ja ravintoetu.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa välittö-
mästi, kun on arvioitavissa että urhei-
lijan verotettava kokonaisansio nousee 
tai nousisi 12 kuukauden sopimuksella 
vuodessa 10 870 euroa (2014). Velvolli-
suutta ei voida kiertää esimerkiksi sillä, 
että kalenterivuoden aikana tehdään 
useampia halvempia sopimuksia tai 
että urheilija saa ansioita useammalta 
seuralta. Kukin seura vastaa aina omis-
ta velvoitteistaan.

Esimerkki: Pelaaja tekee ensimmäisen 
sopimuksensa seuran kanssa. Sopimus 
kattaa ajan 1.9 - 30.3. Sopimuksen mu-
kaan pelaaja saa palkkaa 1 000 €/kk. 
Pelaajalle olisi hyvä ottaa urheilijava-
kuutus, koska vuotuinen hypoteettinen 
ansio on 12 000 €/v.

Yksilöurheilijan, jolla ei ole sopimusta 
urheilemisesta, mutta joka ansaitsee 
kalenterivuodessa vähintään 10 870 € 
veronalaista urheilutuloa, on mahdollis-
ta itse valita vakuuttaako itsensä vai ei. 
Suositeltavana voidaan pitää, että kaik-
ki urheilijat, jotka ansaitsevat yli 10 870 
euroa vuodessa, järjestävät itselleen 
urheilijan vakuutusturvan. Yksilöurheili-
jan veronalaiseen urheilutuloon laske-
taan kaikki urheilemisesta saadut tulot. 
Mukaan lasketaan startti-, palkinto- ja 
vastaavat urheilutulot sekä esimerkiksi 
yhteistyösopimusten perusteella saadut 
tulot.

Lopullinen vakuutusmaksu, joka perus-
tuu vakuutuksen perusteena olevaan 
palkkaan tai tuloon, lasketaan jälkikä-
teen, kun urheilijan koko urheilemisesta 
saatu veronalainen palkka on selvillä. 
Joukkueurheilijan veronalaiseen palk-
kaan lasketaan tässä yhteydessä perus-
palkan lisäksi myös kilpailumenestyk-
seen sidotut palkkiot. Yksilöurheilijan 
veronalaisen palkan laskentatapa on 
sama kuin vakuuttamisvelvollisuutta 
pohdittaessa. Vakuutusmaksuosuuden 
lopullinen suuruus selviää siis vasta 
urheilukauden tai vuoden lopussa.

SEuraN 
TYöNaNTaJaVELVOITTEET
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Esimerkiksi Pohjolan urheilijaturva-
vakuutus voidaan ottaa vapaaehtoi-
sena myös sellaiselle kilpaurheilijalle 
(joukkue- tai yksilöurheilijalle), jonka 
verolliset urheilutulot (huom. Olym-
piakomitean verotonta apurahaa ei 
lasketa pohjaan) alittavat lainmukaisen 
ansiorajan. Kyse on tällöin vapaaehtoi-
sesta urheilijaturva-vakuutuksesta, joka 
kattaa ainoastaan tapaturmaturvan, ei 
eläketurvaa.

Vanhuuseläke 

Vanhuuseläkemaksu on prosenttimää-
räinen osuus urheilijan vakuutuksen 
perusteena olevasta palkasta tai tulosta. 
Se on urheilijalle henkilökohtaisesti 
rahastoiva suoritus, josta urheilijan 
täyttäessä 65 vuotta maksetaan ur-
heilijaeläke. Eläkettä ei soviteta yhteen 
mahdollisten muiden työeläkkeiden 
kanssa. Urheilijaeläke maksetaan ur-
heiluvuosien määrän eli rahastoitujen 
suoritusten perusteella muun eläkkeen 
lisäeläkkeenä.

Tapaturmaturva 

Vakuutus sisältää urheillessa tai siihen 
välittömästi liittyvissä olosuhteissa 
saadun tapaturmavamman aiheuttamat 
korvaukset sairaanhoidosta, tapaturma-
eläkettä työkyvyttömyydestä, kuntou-
tuksesta, pysyvästä yleisestä haitasta, 
haitta- ja vaatelisän, opaskoiran yllä-
pidosta ja kodinhoidosta aiheutuneista 
kustannuksista, hautausavun sekä 
perhe-eläkkeen perheenhuoltajan kuole-
masta. Vakuutus sisältää myös kuntou-
tuksen uuteen ammattiin. Vakuutus ei 
kuitenkaan sisällä päivärahaa. 

Vakuutuksen käsite urheileminen 
sisältää itse kilpailusuorituksen lisäksi 
myös ohjatun ja valvotun tai harjoitus-
ohjelman mukaisen harjoittelun. Urhei-
luun välittömästi liittyvillä olosuhteilla 
tarkoitetaan muun muassa siirtymistä 
kilpailu- tai harjoituspaikalle asun-
nosta Suomessa ja ulkomailla. Se ei 
kuitenkaan sisällä esimerkiksi urheilijan 
vapaa-ajaksi katsottavaa aikaa kilpailu-
matkoilla.

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillisen, 
odottamattoman ulkoisen tekijän aihe-
uttamaa vammaa tai sairautta ja siitä 
seurannutta kuolemaa. Tapaturmana 
korvataan myös kuormittavaa yksittäis-

tä liikettä suoritettaessa ilman tapa-
turmaa äkillisesti tapahtunut lihaksen 
tai jänteen kipeytyminen. Korvausta 
ei kuitenkaan makseta, jos kipeytymi-
sen syynä on sairaus, todennäköisesti 
pääasiallisesti aikaisempi vamma tai 
muusta syystä johtuva kudoksen hei-
kentyminen taikka kudosvaurio, jonka 
syntyminen edellyttää tapaturmaa. 
Lyhyehkönä aikana syntyneet vammat 
voivat olla esimerkiksi hiertymä tai pol-
vilumpion, kyynärpään tai jännetupin 
tulehdus. Turva ei kata ammattitauteja 
eikä sairauksia, vaan ainoastaan työta-
paturmatyyppiset tilanteet.

Tapaturman käsitteeseen kuuluu 
yleensä seurauksen aiheuttaneen teon 
tahattomuus. Joillekin lajeille ominaisen 
voimankäytön ja kamppailun seurauk-
sena syntyneet vahingot korvataan, 
jos kyseessä ei ole toisen tahallinen 
vahingoittaminen. Tahallinen vahin-
goittaminen johtaa rikosoikeudelliseen 
vastuuseen ja vahingonkorvausvelvol-
lisuuteen. Tällainen vamma ei kuulu 
tapaturmakorvauksen piiriin.

Tapaturmaturvan ansiosidonnainen osa 
lasketaan vakuutuksen perusteena ole-
vasta palkasta tai tulosta. Vuosityöan-
sion määrä voi olla kuitenkin enintään 
100 000 euroa.

Tapaturmaeläkettä maksetaan:
1. urheilijalle, joka on tapaturmasta 

aiheutuvan vamman tai sairauden 
hoidon vuoksi kykenemätön hank-
kimaan itselleen ansiotuloja urhei-
lemisella, jonka perusteella on ollut 
vakuutettuna;

2. urheilijalle, joka on 1 kohdassa 
tarkoitetun hoidon jälkeen pysyvästi 
kykenemätön jatkamaan urheilemis-
ta, siltä ajalta, jona hän osallistuu 
tämän lain mukaiseen ammatilliseen 
kuntoutukseen hänen kuntouttami-
sekseen muuhun työhön tai ammat-
tiin, josta hän voi saada pääasiallisen 
toimeentulonsa;

3. urheilijalle, jonka 2 kohdassa  
tarkoitettu ammatillinen kuntoutus 
on päättynyt.

Tapaturmaeläkettä maksetaan edellä 
mainittujen kohtien perusteella yhteen-

sä viiden vuoden ajalta sairausvakuu-
tuslain mukaisen sairauspäivärahan 
enimmäisajan täytyttyä.

Määrättäessä 3 kohdan mukaan mak-
settavaa tapaturmaeläkettä eläkkeen 
perusteena olevasta vuosityöansiosta 
vähennetään urheilijan kuntoutuksen 
jälkeen saamat ansiotulot, vähintään 
kuitenkin ansiotulon määrä, joka vastaa 
kuntoutuksen jälkeistä ansiotasoa 
kuntoutusta vastaavassa työssä tai 
ammatissa.

Pysyvä työkyvyttömyys: 

Urheilijalla on oikeus tapaturmaeläkkee-
seen, jos hän on ennen 43 vuoden iän 
täyttämistä tullut tapaturman aiheut-
taman vamman tai sairauden johdosta 
pysyvästi kykenemättömäksi jatka-
maan urheilemista, jonka perusteella on 
ollut vakuutettuna, ja hänen kykynsä 
ansiotulojen hankkimiseen muulla työllä 
on pysyvästi heikentynyt vähintään kol-
mella viidesosalla arvioituna suhteessa 
lain mukaan pysyvän työkyvyttömyy-
den perusteena käytettävään vuosi-
työansioon (30 000 euroa/vuosi)

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa 
otetaan huomioon urheilijan jäljellä 
oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja 
sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota 
hänen voidaan kohtuudella edellyttää 
tekevän. Tällöin otetaan huomioon 
myös urheilijan koulutus, aikaisempi toi-
minta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin 
rinnastettavat seikat. Tapaturmaeläk-
keen maksamisen edellytyksenä on, 
että urheilijan kuntoutusmahdollisuudet 
on selvitetty.

Tapaturmaeläkettä maksetaan aikai-
sintaan sairausvakuutuslain mukai-
sen sairauspäivärahan enimmäisajan 
täyttymisestä ja enintään siihen saakka, 
kunnes urheilija täyttää 65 vuotta.
Tapaturmaeläkkeen määrä on vuodessa 
85 prosenttia urheilijan vuosityöansi-
osta.

Vakuutustuote 

Vakuutustuote on yhtiökohtainen, mutta 
tuotteen on oltava tasoltaan vähintään 
lain vaatimusten mukainen. Esimerkiksi 
Pohjolan urheilijavakuutus sisältää ta-
paturma- ja eläkevakuutuksen. Vakuu-
tuksessa huomioidaan lajien erilaiset 

riskit. Vakuutuksen hinta on, lajista 
riippuen, alkaen noin 10,5 % urheilijan 
veronalaisista ansioista. Vakuutus-
maksuissa huomioidaan lajikohtainen 
tapaturmariski. 

Korvaukset määräytyvät pääsääntöi-
sesti tapaturmavakuutuslain sään-
nösten mukaisesti. Sairaanhoidon 
korvaukseen kuuluu lääkärin antama 
tai määräämä hoito ja lääkkeet se-
kä sairaalahoito. Sairaanhoito, kuten 
fysikaalinen hoito ja sairaalahoito sekä 
diagnostiset että vamman hoidon vuok-
si tehtävät tutkimukset korvataan läh-
tökohtaisesti julkisen terveydenhuollon 
käytöstä potilaalle aiheutuvan kustan-
nustason mukaan. Yksityislääkäreiden 
käyttö voidaan korvata vakuutusyhtiön 
etukäteisellä maksusitoumuksella. Sai-
raanhoitona kustannetaan myös siitä 
aiheutuneet välttämättömät matkakus-
tannukset julkisen liikenteen taksojen 
mukaan.

Fysikaalisen hoidon korvauksissa voi 
olla rajoituksia. Esimerkiksi Pohjolan 
vakuutus korvaa lääkärin määrää-
män fysikaalisen hoidon kustannuksia 
yksityisessä hoitolaitoksessa enintään 
kymmenen hoitokertaa tapaturmaa 
kohden.

Työkyvyttömyydestä maksettava an-
siomenetyskorvaus maksetaan vasta 
tapaturmaeläkevaiheessa, joka alkaa 
noin vuoden kuluttua tapaturmasta. 
Tätä ennen suomalaisella urheilijalla on 
oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen 
päivärahaan. Käytännössä joukkuela-
jeissa seura yleensä maksaa urheilijalle 
sopimuskauden palkan loukkaantumi-
sesta huolimatta. Tällöin suomalaisen 
urheilijan päiväraha voidaan hakemuk-
sesta maksaa seuralle, jos siitä on sovit-
tu työehto- tai muussa sopimuksessa. 

Ulkomaalaisilla urheilijoilla ei ole oi-
keutta sairausvakuutuslain mukaiseen 
päivärahaan eli ulkomaalaisen urheili-
jan sairausajan palkka jää kokonaisuu-
dessaan seuran maksettavaksi.

Kuntoutuksena korvataan sekä lääkin-
nällinen että ammatillinen kuntoutus. 
Korvattavia ovat muun muassa vam-
man vuoksi tarpeelliset apuvälineet, 
kuntoutusjaksot avo- ja laitoshoidossa, 

asunnon muutostyöt, kuntoutustarvetta 
ja -mahdollisuuksia koskevat tutkimuk-
set, työ- ja koulutuskokeilut, työhön val-
mennus ja koulutus vamman kannalta 
sopivaan ammattiin sekä kuntoutukses-
ta aiheutuvat tarpeelliset matkakustan-
nukset.

Tapaturmakorvaus sisältää myös 
pysyvän yleisen haitan korvauksen. 
Tällöin haitalla tarkoitetaan muuta kuin 
työkyvyn alentumista. Sen perusteena 
on tapaturmavakuutuslain mukainen 
vähimmäisvuosityöansio ja vamman 
vaikeusasteen mukainen haittaluokitus.. 
Korvauksen voi saada jatkuvana tai 
kertakorvauksena. Lisäksi vakuutettu 
voi saada haittalisäkorvauksen, vaate- 
ja opaskoiralisän sekä kodinhoitokus-
tannusten korvauksen.
Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta 
sisältää tapaturmavakuutuslain mu-
kaisen hautausavustuksen sekä perhe-
eläkkeen. Perhe-eläkkeen voi saada 
myös urheilijan avopuoliso, jos heillä on 
viranomaisen vahvistama keskinäinen 
elatussopimus tai yhteisiä lapsia ja 
asuvat samassa taloudessa.

Vakuutusmenettely 

Vakuutuksenottaja saa vakuutushake-
muslomakkeita isoimmista vakuutus-
yhtiöistä. Lomakkeessa on ilmoitettava 
mm. vakuutuksen piiriin kuuluvien 
urheilijoiden kanssa tehtyjen urheiluso-
pimusten mukaiset veronalaiset palkat, 
palkkiot ja luontoisedut. Myös tietoihin 
tulevista muutoksista on ilmoitettava 
vakuutusyhtiölle.

Urheiluseura saa maksun suorittajana 
selvityksen maksamistaan vakuutuk-
sista vakuutusyhtiöltä joko vuosittain 
tai erikseen sovittavan jaksotuksen mu-
kaisesti. Vakuutusyhtiö lähettää myös 
urheilijalle oman selvityksen hänen 
vakuutuksestaan. Urheilijan kannattaa 
arkistoida nämä selvitykset huolella, 
koska niihin vedoten hän voi varmistaa 
tulevan eläketurvan itselleen.

Vakuuttamisen valvonta 

Vakuuttamisen yleinen seuranta ja 
valvonta kuuluvat Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolle, jolta urheilija tai seura 
voi myös pyytää lausuntoa tapatur-
mavakuutusturvan sisältöä koskevis-
sa erimielisyyksissä. Jos siis syntyy 

epäselvyyttä siitä, täyttääkö vakuutus 
lainmukaiset edellytykset, Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto antaa asianosai-
sen hakemuksesta asiasta lausunnon.

Vakuuttamisen käytännön valvonta 
kuuluu ensisijassa lajiliitoille. Niiden on 
Valon eettisten periaatteiden mukaan 
varmistuttava siitä, että niiden piirissä 
harjoitettavaan kilpailutoimintaan osal-
listuville on järjestetty lain tarkoittama 
vakuutusturva. Sitä varten seurojen on 
toimitettava vuosittain lajiliitoille tai 
muulle kilpailutoimintaa järjestävälle 
yhteisölle tiedot seuran vakuuttamista 
urheilijoista. Pelaajien kokonaismäärät 
ja vakuutussumman kokonaismäärän 
seura voi ilmoittaa ilman tietosuoja-
ongelmia. Yksittäisen urheilijan tietoja 
seura ei voi luovuttaa ulkopuolisille 
ilman urheilijan nimenomaista suostu-
musta. 

Urheilija saa vakuutusyhtiöltä kerran 
vuodessa ja tarvittaessa useammin 
selvityksen oman vakuutusturvansa 
sisällöstä. Näin urheilija voi itse seurata, 
että seura tai muu yhteisö on hankkinut 
hänelle asianmukaisen vakuutuksen. 
Muutenkin on syytä korostaa urheili-
jan omaa velvollisuutta valvoa etujaan. 
Urheilijavakuutus on urheilijan etu ja 
hinnaltaankin se on saatavaan turvaan 
nähden kohtuullinen. 

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti 
Joukkuelajeissa vakuuttamisvelvollisuus 
kuuluu urheiluseuralle ja myös vastuu 
laiminlyönneistä on seuralla. Jos urhei-
lija loukkaantuu ja vakuutusta ei ole 
otettu, seura maksaa urheilijalta saa-
matta jääneen tapaturmaturvan. Lisäksi 
eläke alkaa kertyä urheilijalle vasta kun 
vakuutusmaksu on maksettu. Vanhoja 
eläkevakuutusmaksuja voi joutua mak-
samaan takautuvasti kymmenen vuotta 
siitä kun maksut olisi pitänyt maksaa.
Seuran vastuu on säädetty selvästi ja 
ääritapauksissa yhdistyksen hallituksen 
jäsenet ja toimihenkilöt tai osakeyhtiön 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet 
sekä toimitusjohtaja voivat joutua hen-
kilökohtaiseen taloudelliseen vastuu-
seen seuran laiminlyönnin urheilijalle 
aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutusmaksujen perinnän helpotta-
miseksi vakuutusmaksuille ja viivästys-
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koroille on säädetty suora ulosottokel-
poisuus.

Erimielisyyksien ratkaisu 

Vakuutusturvaa ja sitä koskevat erimie-
lisyydet ratkaistaan yleisissä tuomiois-
tuimissa. Ongelmasta voidaan pyytää 
lausunto myös urheilun oikeusturva-
lautakunnasta tai se voidaan ratkaista 
välimiesmenettelyllä. Jos asia koskee 
tapaturmaturvaa, siitä on aina ensin 
pyydettävä Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton lausuntoa.

Työttömyys- ja palkkaturva 

Urheilijoiden sosiaaliturvajärjestelmään 
kuuluu myös oikeus työttömyyspäivä-
rahaan. Ansiosidonnainen päiväraha on 
tosin suljettu pois, koska urheilutyön-
antajat eivät osallistu työttömyysva-
kuutusmaksuihin. Urheilijallakin on sen 
sijaan oikeus peruspäivärahaan.

Peruspäivärahaan on oikeus työnha-
kijalla, joka täyttää työssäoloehdon. 
Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun 
henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukau-
den aikana (tarkastelujakso) ollut 43 
kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika- ja 
palkkaehdot täyttyvät.

Lain mukaista ansiopäivärahaa tai 
peruspäivärahaa aikaisemmin saaneen 
palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun 
hän on 24 lähinnä edellisen kuukau-
den aikana (tarkastelujakso) ollut 34 
kalenteriviikkoa työssä jossa työaika- ja 
palkkaehdot täyttyvät. 

Urheilutoiminnassa peruspäivärahan 
myöntämisen edellytyksenä olevaan 
työssäoloehtoon voidaan lukea jokai-
nen kalenteriviikko urheilutoiminnassa, 
jossa henkilön urheilemisesta saama 
veronalainen tulo kuukauden tarkas-
telujakson aikana on ollut vähintään 
työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 
momentin mukainen määrä.

Näin ollen urheilijoilla ei ole niin tiukat 
työaikaehdot kuin muussa töissä olleilla. 
Työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 
momentin mukaan palkkaa koskevat 
edellytykset täyttyvät, kun palkka on 
työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla 
ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön 
palkan on oltava vähintään 1154 euroa 
kuukaudessa. Urheilijan on siis tullut 

tienata vähintään tuo 1154 euroa kuu-
kaudessa.

Urheilija kuuluu oikeuskäytännön 
mukaan myös palkkaturvan piiriin ja 
voi näin saada korvauksen saamatta 
jääneistä palkoista, jos työnantajana toi-
miva seura menee konkurssiin.

Ulkomaalaiset 
urheilijat ja 
valmentajat 
Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalai-
nen, joka aikoo tehdä ansiotyötä Suo-
messa, tarvitsee pääsäännön mukaan 
työntekijän oleskeluluvan. Itsenäistä 
elinkeinoa tai ammattia Suomessa 
harjoittavan on puolestaan haettava 
elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. 
Säännöissä on monia poikkeuksia. Seu-
ran kannattaakin aina olla yhteydessä 
työvoimatoimistoon, kun suunnittelee 
ulkomaalaisen työntekijän palkkaamis-
ta. Paljon tietoa löytyy myös Maahan-
muuttoviraston nettisivuilta www.uvi.fi. 

Eu-kansalaisten ja heihin 
rinnastettavien oikeus tehdä työtä 
Suomessa 

EU -kansalaiset ja heihin rinnastettavi-
en maiden (Islanti, Liechtenstein, Norja 
ja Sveitsi) kansalaiset voivat tehdä 
Suomessa vapaasti työtä, jos työ kestää 
enintään kolme kuukautta. Tämän jäl-
keen heidän on rekisteröitävä oleskelu-
oikeutensa, mutta erityistä työntekijän 
tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa 
he eivät kuitenkaan tarvitse.

Rekisteröintiä varten työntekijän on 
mentävä poliisilaitokselle. Poliisi re-
kisteröi työntekijän oleskeluoikeuden 
ulkomaalaisrekisteriin ja antaa teke-
mästään rekisterimerkinnästä rekiste-
röintitodistuksen. (Unionin kansalaisen 
oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus). 
Pohjoismaiden kansalaisten rekisteröin-
ti hoidetaan kuitenkin maistraatissa 
ja vasta, jos oleskelu kestää yli kuusi 
kuukautta. Tarvittaessa työntekijän on 
esitettävä myös lääkärintodistus tervey-
dentilastaan.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti voidaan 
kuitenkin evätä, jos unionin kansalaisen 
katsotaan vaarantavan yleistä järjestys-
tä, yleistä turvallisuutta tai kansanter-
veyttä.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti on 
voimassa toistaiseksi. Viiden vuoden 
yhtäjaksoisen ja laillisen Suomessa 
asumisen jälkeen unionin kansalainen 
on oikeutettu pysyvään oleskeluun.

Muut kuin Eu-kansalaiset ja heihin 
rinnastettavien oikeus tehdä työtä 
Suomessa 

Muut ulkomaalaiset työntekijät kuin 
EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat 
tarvitsevat Suomessa työskentelyä var-
ten työntekijän oleskeluluvan. Turistina 
viisumilla tai viisumivapaasti Suomeen 
tullut ulkomaalainen ei pääsäännön 
mukaan saa tehdä Suomessa ansio-
työtä, vaan hänen on hankittava oleske-
lulupa. Oleskelulupa voidaan myöntää 
sekä tilapäisen että jatkuvaluonteisen 
työnteon perusteella.

Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa 
työskentelemään yhdellä tai useam-
malla ammattialalla. Erityisestä syystä 
työntekijän oleskelulupa voidaan rajata 
koskemaan työtä tietyn työnantajan 
palveluksessa.

Lupa myönnetään ottamalla huomioon 
työmarkkinoiden tarve. Oleskelulu-
pakäytännön tarkoituksena on tukea 
työmarkkinoilla jo olevan työvoiman 
mahdollisuutta työllistyä. Toisaalta tue-
taan myös työvoiman saatavuutta.

Työntekoa varten myönnettävä oleske-
lulupa edellyttää, että ulkomaalaisen 
toimeentulo on turvattu. Työvoima-
toimisto arvioi sekä työvoimapoliit-
tiset edellytykset että toimeentulon 
riittävyyden. Työvoimatoimisto ottaa 
harkinnassaan huomioon sen, että 
etuoikeus avoimiin työpaikkoihin EU:n 
alueella on EU-kansalaisilla ja heihin 
rinnastettavilla sekä alueella jo lail-
lisesti oleskelevilla muilla henkilöillä, 
jotka tosiasiallisesti voisivat olla työ-
hön käytettävissä.

Oikeus työntekoon muun kuin 
työntekijän oleskeluluvan perusteella 

Ulkomaalaisella on rajoittamaton 

työnteko-oikeus Suomessa esimerkiksi, 
jos hän on saanut
•	 pysyvän oleskeluluvan, pitkään oles-

kelleen kolmannen maan kansalaisen 
EY-oleskeluluvan tai jatkuvan oleske-
luluvan jollain muulla kuin työnteon 
tai ammatinharjoittamisen perusteella 

•	 oleskeluluvan perhesiteen perusteella
•	 tilapäisen oleskeluluvan joko tilapäi-

sen suojelun tai muun humanitaarisen 
maahanmuuton perusteella

•	 määräaikaisen oleskeluluvan Suo-
meen sillä perusteella, että hän toimii 
esimerkiksi urheilijana, valmentajana 
tai urheilutuomarina ja toiminta on 
ammattimaista

Ulkomaalaisella on rajoitettu työnteko-
oikeus Suomessa esimerkiksi, jos hän 
on saanut
•	 oleskeluluvan opiskelua varten
•	 oleskeluluvan erilaisia opetus-, luen-

nointi- ja tutkijantehtäviä varten (saa 
työskennellä rajoitetusti enintään 
yhden vuoden ajan)

Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa 

Tietyissä tilanteissa ulkomaalainen 
voi tehdä Suomessa ansiotyötä ilman 
oleskelulupaa. Voimassa oleva viisumi 
hänellä on kuitenkin oltava, jos hän on 
viisumivelvollinen.

Työntekijän oleskelulupaa eivät esimer-
kiksi tarvitse:
•	 Tulkit, opettajat, asiantuntijat tai urhei-

lutuomarit, jotka tekevät työtä kutsun 
tai sopimuksen nojalla enintään kolme 
kuukautta.

•	 Ammattitaiteilijat tai urheilijat tai näi-
den avustajat, jotka toimivat kutsun 
tai sopimuksen nojalla enintään kolme 
kuukautta.

Työntekijän oleskeluluvan hakeminen 
- muut kuin Eu-kansalaiset ja heihin 
rinnastettavat työntekijät 

Jotta ulkomaalainen voi muuttaa Suo-
meen työnteon perusteella, on hänen 
ensin löydettävä Suomesta työpaikka. 
Ensimmäistä työperusteista oleske-
lulupaa suositellaan haettavaksi aina 
ulkomailla (kotimaa tai maa, joka on 
myöntänyt hänelle oleskeluluvan), en-
nen maahantuloa. Tällöin myös päätös 
annetaan pääsääntöisesti tiedoksi 
ulkomailla.

Työnteon aloittaminen ei ole pääsään-
töisesti mahdollista ennen kuin työnte-
kijän oleskelulupa tai muu oleskelulupa 
työnteon perusteella on myönnetty.

Poikkeuksellisesti työntekijä voi ha-
kea oleskelulupaa vasta Suomessa 
esimerkiksi silloin, jos työsopimus on 
jo solmittu ja kyse on alasta tai tehtä-
västä, jossa palvelukseen ottamiseen 
liittyy soveltuvuusarviointia tai sellais-
ta kanssakäymistä, joka on parhaiten 
hoidettavissa Suomessa.

Ulkomailla hakemus jätetään Suomen 
edustustoon ja Suomessa se jätetään 
joko työvoimatoimistoon tai kihlakun-
nan poliisilaitokselle. Vaihtoehtoisesti 
myös työnantaja voi käynnistää pro-
sessin ja laittaa hakemuksen vireille 
työntekijän puolesta ilman erillistä 
valtuutusta.

Hakemuslomakkeen oleskelulupaa var-
ten voi tulostaa netistä. Lomakkeita saa 
myös työvoimatoimistoista ja poliisilai-
toksilta sekä ulkomailla Suomen edus-
tustoista. Lomakkeessa on täyttöohjeet 
ja selvitys tarvittavista liitteistä.

Kun hakemus jätetään vireille, siitä on 
samalla maksettava sen käsittelymaksu.

Oleskeluluvan myöntäminen 

Työvoimatoimistolle kuuluu työnte-
koa ja toimeentuloa koskeva harkinta. 
Työvoimatoimisto tekee joko myöntei-
sen tai kielteisen osapäätöksen, jonka 
se toimittaa Maahanmuuttovirastolle. 
Maahanmuuttovirasto tutkii sen jälkeen 
täyttyykö hakijan muut edellytykset 
Suomessa oleskelulle. Jos työvoimatoi-
miston osapäätös on myönteinen, eikä 
hakijan oleskelulle ole yleisiä maahan-
tulon esteitä, Maahanmuuttovirasto 
myöntää hakijalle oleskeluluvan. 

Jatkoluvan hakeminen 

Jatkolupaa voi hakea työntekijä itse tai 
työnantaja hänen puolestaan. Hakemus 
jätetään työvoimatoimistoon tai poliisil-
le. Luvan myöntää poliisi.

Lisätietoja Maahanmuuttoviraston si-
vuilta osoitteessa www.uvi.fi. Palvelussa 
on myös englanninkieliset sivut.

Tuomarit 
Tuomarit, erotuomarit tai arvostelu-
tuomarit voidaan luokitella ainakin 
kolmeen pääryhmään: työsuhteiset, 
työkorvausta saavat ja vapaaehtoiset. 
Työsuhdetta ei pääsääntöisesti synny 
kilpailutapahtuman järjestävän seuran 
ja tuomarin tai tuomarin ja tuomareita 
välittävän tuomariyhdistyksen välille. 
Työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät tuo-
mareiden osalta harvoin, koska järjes-
tävällä seuralla ei ole direktio-oikeutta 
tuomariin. Joissakin lajeissa tuomarit 
voivat kuitenkin olla työsuhteessa 
liittoon tai sarjajärjestäjään. Tällöin liitto 
tai sarjajärjestäjä maksaa tuomareiden 
palkat ja määrää heidät hoitamaan 
tehtäväänsä tiettyyn paikkaan tiettynä 
aikana. Yleensä kaikki tuomarikulut 
jäävät työnantajan kannettaviksi, eikä 
niitä peritä kilpailun järjestäjältä.

Työsuhteiset tuomarit voidaan edelleen 
jakaa sivu- ja päätoimisiin. Jaolla pää- 
ja sivutoimisiin ei kuitenkaan käytän-
nössä ole suurta merkitystä, koska 
verotuksessa ongelmalliset matkat ovat 
useimmiten työmatkoja. Tuomarilla ei 
käytännössä ole pysyvää työpaikkaa. 
Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka 
työntekijä tilapäisesti tekee erityisel-
le työntekemispaikalle. Matkakulujen 
lopullisen verotuksen tai verottomuuden 
voi ratkaista myös se, onko maksaja 
yleishyödyllinen yhdistys vai osakeyhtiö.
Työsuhteiset tuomarit 

Työsuhteisten henkilöiden palkasta toi-
mitetun ennakonpidätyksen yhteydessä 
maksetaan työnantajan sosiaaliturva-
maksu. Työnantajan on myös hoidettava 
kaikki työsuhteeseen liittyvät työnanta-
javelvoitteet. Palkanmaksun yhteydessä 
työnantajien on ennakonpidätyksen 
toimittamisen lisäksi pidätettävä työ-
suhteisten työntekijöiden ennakkopidä-
tyksen alaisesta palkasta palkansaajan 
työeläkemaksu ja työttömyysvakuutus-
maksu. Työnantaja maksaa työnteki-
jöiden osuuden työeläkevakuutusmak-
susta maksaessaan oman osuutensa 
TyEL -maksusta eläkevakuutusyhtiöille. 
Työttömyysvakuutusmaksun työnte-
kijän osuus tilitetään vakuutusyhtiölle 
samalla kun työnantaja maksaa sille 
kuuluvat tapaturma-, työttömyys- ja 
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ryhmähenkivakuutusmaksut. 

Työsuhteisille tuomareille voidaan mak-
saa työmatkasta aiheutuneet matkakus-
tannusten korvaukset Verohallituksen 
antamien matkakustannuspäätösten 
puitteissa ilman ennakonpidätystä ja 
korvaukset ovat lopullisessa verotuk-
sessa verottomia ilman rajaa.

Työkorvausta saavat tuomarit 

Tuomarit saavat suoraan kilpailujen 
järjestäjiltä tai erotuomariyhdistyksen 
tai vastaavan välittäjän välittämänä 
palkkioita, jotka eivät perustu työ-
suhteeseen. Palkkiot sekä mahdolliset 
varustekorvaukset ja muut kuin matka-
korvaukset ovat työkorvauksia. Työkor-
vauksesta toimitetaan ennakonpidä-
tys. Työkorvauksen saajalle voi ilman 
ennakonpidätysvelvollisuutta maksaa 
matkakulukorvauksia. Edellä mainittu 
ei tarkoita, että korvaukset automaat-
tisesti olisivat saajalleen lopullisessa 
verotuksessa verottomia.

Työkorvauksista ei makseta sosiaa-
liturvamaksua. Työkorvauksista ei 
myöskään pidätetä ennakonpidätyksen 
yhteydessä palkansaajan työeläkemak-
sua tai työttömyysvakuutusmaksua. 
Maksaja ei myöskään maksa työelä-
kevakuutusmaksua tai työnantajan 
tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähen-
kivakuutusmaksua. 

Lopullisessa verotuksessa matkakulu-
korvaukset katsotaan saajan tuloksi, 
jos yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saatu 
Verohallituksen matkakustannuspää-
töksen mukainen oman auton käytön 
korvaus ylittää 2000 euron ja päivä-
rahojen määrä ylittää 20 päivärahan 
rajan kalenterivuodessa (Ks. Tuloverola-
ki 71.3 §). Yli menevä osa ja muilta kuin 
yleishyödyllisiltä yhteisöiltä, esimerkiksi 
osakeyhtiöiltä, saadut matkakorvauk-
set ovat verotettavaa tuloa. Matkojen 
kuluista on kuitenkin vähennysoikeus, 
joka tuomarin tulee vaatia itselleen.

Vapaaehtoiset tuomarit 

Tuomarille voidaan maksaa myös vain 
matkakulukorvauksia. Matkakulukorva-
uksista ei toimiteta ennakonpidätystä, 
eikä makseta työnantajan sosiaaliturva-
maksua. Korvausten lopullinen verokoh-
telu riippuu maksajan verotuksellisesta 
asemasta.

Työsuhteen puuttumisesta huolimatta 
yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu kor-
vaus on tuomarille verovapaa Vero-
hallituksen matkakustannuspäätöksen 
mukaisesti maksetuista oman auton 
käytön korvauksista 2000 euroon ja 20 
päivärahaan asti kalenterivuodessa (Ks. 
Tuloverolaki 71.3 §). Yli menevä osa ja 
muilta kuin yleishyödyllisiltä yhteisöiltä 
saadut matkakorvaukset ovat verotetta-
vaa tuloa. Matkojen kuluista on kuiten-
kin vähennysoikeus, joka tuomarin tulee 
vaatia itselleen.
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