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Urheiluseurojen verotus on keskitetty Verohallinnossa 

 Yhdistysten verotus hoidetaan keskitetysti Itä-Suomen yritysverokeskuksessa 

Kuopiossa 

– tuloverotus  

 esim. hakemusasiat, veronhuojennukset, verotuksen oikaisu  

– arvonlisäverotus 

– ennakkoperintä 

– rekisteröinti 

– neuvonta 

 Ruotsinkielisten yhdistysten verotus on keskitetty Länsi-Suomen 

yritysverokeskukseen Turkuun 
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Yleishyödyllisyyden edellytykset 
Tuloverolaki 22 § 



Yleishyödyllisyyden edellytykset tuloverotuksessa 

 Yleishyödyllisyydestä säädetään verotuksessa tuloverolain (TVL) 22 

§:n 1 momentissa 

 Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 

– se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, 

henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä 

– sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin 

– se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-

osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.  
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Mitä yleishyödyllinen toiminta yleensä on? 

 Yleishyödyllinen toiminta sisältää usein esimerkiksi kilpailu- ja 

harrastustoimintaa, edunvalvontaa, tiedottamista, kouluttamista sekä 

vertaistuki- ja tutkimustoimintaa 

– Voi olla myös avustamista, hyväntekeväisyyttä, vapaaehtoistoimintaa tms. 

 Ei yleishyödyllistä 

– Vapaaehtoistyövoiman käyttö apuna elinkeinotoiminnassa  
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Urheiluseurojen yleishyödyllisyys 

 Pääsääntöisesti urheiluseurat ovat verotuksessa yleishyödyllisiä 

– Urheiluseurat on mainittu TVL 22 §:n 2 momentin esimerkkilistauksessa 

yleishyödyllisistä yhteisöistä  

– Kaikki TVL 22 §:n 1 momentin kolme edellytystä tulee kuitenkin aina täyttyä! 

 edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti 

 myös sääntöjen tulee täyttää edellytykset 

– Verovuosikohtainen ratkaisu 

6/11/2018 7 



TVL 22 §: yleishyödyllisyyden edellytykset 1/3 

 Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, 

henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä 

– Yksinomaisuutta ei ole suoranaisesti vaadittu 

 Muuta kuin yleishyödyllistä toimintaa, kuten elinkeinotoimintaa saa harjoittaa, mutta se ei 

saa muodostaa liian suurta osaa yhdistyksen toiminnasta 

– Yleishyödyllisen toiminnan tulee olla välitöntä, yhdistyksen omaa toimintaa 

 Esimerkiksi toista yksittäistä toimijaa taloudellisesti tukevat yhteisöt eivät lähtökohtaisesti 

ole yleishyödyllisiä 

– Tulee olla hyvää toimintaa 

 Ei yksityiseksi hyväksi eikä taloudellisten intressien kuten elinkeinotoiminnan edistämiseksi 
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TVL 22 §: yleishyödyllisyyden edellytykset 2/3 

 Toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin 

– sääntöjen tulee mahdollistaa riittävän vapaa liittymismahdollisuus 

– liittymisen pitää olla myös tosiasiassa mahdollista 

 lisäksi tulee olla mahdollisuus osallistua tosiasialliseen toimintaan 

– yhdistyksillä pelkästään jäsenmäärän pienuus ei vie yleishyödyllisyyttä, jos 

jäsenhankinta on aktiivista eikä jäsenyyttä pyritä aktiivisesti rajoittamaan 

– ei niin, että rajoittamattomaan joukkoon kohdistuminen tarkoittaa vain 

yhteisön harjoittamaa elinkeinotoimintaa 
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TVL 22 §: yleishyödyllisyyden edellytykset 3/3 

 Ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-

osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 

– Toimintaan osallisilla tarkoitetaan esimerkiksi perustajia, jäseniä, hallituksen jäseniä, 

toiminnanjohtajaa, rahastonhoitajaa ja asiamiestä sekä heidän lähipiiriä 

– Ei tarkoita voitontuottamiskieltoa, vaan voitonjakokieltoa 

– Palkkaa, vuokraa tms. saa toimintaan osallisille maksaa, muttei käypää tasoa enempää 

– Voitonjakoa laissa mainitun lisäksi esimerkiksi jäsenmaksujen palautukset 

– Varat tulee käyttää purkautumistilanteessa yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei esimerkiksi 

jäsenille 

 kiinnitettävä huomiota sääntöihin 

– Toiminta ei voi olla jäsenten kulujen minimointia  
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Esimerkkejä yleishyödyllisistä urheiluseuroista  

 Paikallinen urheiluseura harjoittaa juniori-, harrastus- ja kilpailutoimintaa ja 

hyödyntää toiminnassaan lähinnä vapaaehtoisia toimijoita. Seuralla on useita 

satoja jäseniä ja se hakee uusia jäseniä ja harrastajia mukaan toimintaansa.   

 -> Urheiluseuraa pidetään verotuksessa yleishyödyllisenä. 

 Pienen paikkakunnan pääasiallisesti junioritoimintaa harjoittavalla 

urheiluseuralla on jäseniä ja toimintaan osallisia henkilöitä vain kymmeniä, 

mutta seura hakee aktiivisesti uusia jäseniä.  

 -> Seura on verotuksessa yleishyödyllinen. 
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Esimerkkejä yleishyödyllisistä urheiluseuroista  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista. Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, koulutusta, kilpailuja sekä 

luentotilaisuuksia. Yhdistyksellä on sekä juniori-, harrastus- että kilpailutoimintaa.  

Yhdistys ylläpitää golfkenttää ja kerää kentän käyttöön sekä pelaamiseen liittyviä maksuja 

jäseniltään sekä muilta kenttää käyttäviltä. Yhdistyksen harjoittamaa golfkenttä- ja pelitoimintaa 

pidetään yhdistyksen veronalaisena elinkeinotoimintana.  

Golfkenttätoiminta muodostaa huomattavan osan yhdistyksen toiminnasta tavanomaisen 

yleishyödyllisen urheiluseuratoiminnan ollessa vähäisempää.  

 -> Koska harjoitettu laajamittainen elinkeinotoiminta kuitenkin liittyy läheisesti 

 yhdistyksen yleishyödyllisenä pidettävän tarkoituksen toteuttamiseen ja yhdistyksellä 

 on myös varsinaista yleishyödyllistä urheiluseuratoimintaa, voidaan yhdistystä pitää 

 yleishyödyllisenä laajasta elinkeinotoiminnan harjoittamisesta huolimatta. 

Tarkemmin golf-seurojen verotuksesta, ks. Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille 
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Yleisimmät poikkeukset urheiluseuran 
yleishyödyllisyydestä 

 Suljetun piirin seurat 

– pienet, esim. kaveriporukan, seurat, joihin ei oteta mukaan uusia jäseniä  

– toiminta kohdistuu rajoitettuun piiriin 

 Eräät ammattiurheilua harjoittavat seurat 

– laajaa ammattimaista urheilutoimintaa esim. liigatasolla harjoittavat 

urheiluseurat, joilla ei ole omaa junioritoimintaa 

– ei yleishyödylliseksi katsottavaa toimintaa 
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Yleisimmät poikkeukset urheiluseuran 
yleishyödyllisyydestä, tukiyhteisöt 

 Ratkaisu tehdään sääntöjen ja tosiasiallisen toiminnan, ei pelkän nimen "tukiyhdistys" tai 

"kannatusyhdistys" perusteella 

 Ongelma: yleishyödyllisen toiminnan välittömyyden vaatimus 

 Tukiyhteisö voi olla yleishyödyllinen, jos 

– sillä on myös omaa selkeästi yleishyödyllistä toimintaa tai 

– yleishyödylliseen toimintaan ohjattavien varojen määrä on tulokseen nähden merkittävä, tuettavia 

yhteisöjä on useita ja niihin jäseneksi pääsy on rajoittamaton. 

 Vain yhtä yhteisöä tukeva tukiyhteisö voi olla yleishyödyllinen (KHO 2015:125), jos  

– tukiyhteisön jakamat varat käytetään tuettavan yhteisön yleishyödyllisen toiminnan hyväksi samalla 

tavoin, kuin jos tuettava yhteisö olisi hankkinut varat omalla verovapaalla varainhankinnallaan, 

– tukiyhteisö ei harjoita elinkeinotoimintaa, 

– tukiyhteisö tosiasiassa käyttää varojaan riittävästi yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen ja  

– tukiyhteisö ei tuota taloudellista etua toimintaan osallisille 
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Esimerkkejä muista ei-yleishyödyllisistä 
urheiluseuroista  

 Urheiluseuran säännöissä todetaan, että yhdistyksen purkautuessa sen varat menevät seuran 

jäsenille.  

 -> Koska varat eivät sääntöjen mukaan mene purkautuessa yhdistyksen  yleishyödyllisen 

 tarkoituksen toteuttamiseen, vaan jäsenille, katsotaan yhdistyksen tuottavan taloudellista 

 etua toimintaan osallisille, eikä yhdistystä pidetä verotuksessa yleishyödyllisenä.  

 Urheiluseurassa on kolme jäsentä. Seuran pääasiallinen toiminta on maksullisen 

palvelutoiminnan tuottaminen yhdistyksen ulkopuolisille, kuten kerhojen järjestäminen  kunnalle. 

Toimintaa järjestetään kilpailutilanteessa käypään hintaan ja ostopalvelusopimuksen 

perusteella. Jäsenet ovat töissä yhdistyksessä ja heille maksetaan työstään palkkaa.   

 -> Seuran toiminta kohdistuu rajoitettuun piiriin. Toimintaa pidetään kokonaisuudessaan 

 seuran elinkeinotoimintana, eikä seuralla ei ole yleishyödyllistä toimintaa, joten sitä ei 

 pidetä yleishyödyllisenä verotuksessa. 
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Yleishyödyllisen urheiluseuran tulojen veronalaisuus 



Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan veronalaisuus 
tuloverotuksessa 

 TVL 23 § 1 momentti 

– Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen elinkeinotoimintansa tuottamasta 

tulosta normaalin yhteisöverokannan mukaan (20 %) ja veronalaisesta 

kiinteistötulosta 6,27 %:n mukaan. 

 -> muut tulot verovapaita 
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Verovapaata yleishyödylliselle urheiluseuralle on 

 Yleishyödyllisen toiminnan tulot 

– Jäsen-, lisenssi-, kilpailu- ja sarjamaksut jne. 

– Läheisesti seuran tarkoituksen toteuttamiseen liittyvän maksullisen urheilukoulutoiminnan, 

esimerkiksi jalkapallokoulun, ja harjoitustoiminnan tulot 

– Ei pidä sisällään “yleishyödyllisessä tarkoituksessa” harjoitettua elinkeinotoimintaa 

 Myös avustukset ja lahjoitukset, korot, osingot, osakehuoneistojen vuokrat, 

luovutusvoitot jne. (elleivät liity yhdistyksen omaan elinkeinotoimintaan) 

 Yleensä myös 

– Yleiset projektit tai hankkeet (julkinen tuki+yleinen hyöty) 

– Alihintainen tai vahvasti subventoitu toiminta (julkinen tai muu tuki, usein lakisääteisyys tai 

tuki lain nojalla) 
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Veronalaista: elinkeinotoiminta 

 Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 1.2 §: Elinkeinotoiminnalla 

tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa 

 

 EVL 2 §: Verovelvollisen harjoittama liike- ja ammattitoiminta kuuluvat 

samaan, elinkeinotoiminnan tulolähteeseen 
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Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit 

 Oikeus- ja verotuskäytännön perusteella, mm. 

– toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin 

kauppatavaroihin tai suoritteisiin 

– toimiminen kilpailuolosuhteissa 

– toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus 

– käyvän markkinahinnan käyttäminen 

– toiminnan kohdistuminen rajoittamattomaan tai 

laajaan henkilöpiiriin 

– toiminnan laajuus / suuri liikevaihto 

– ansiotarkoitus / voiton tavoittelu 

– toiminnan järjestämiseen liittyvä riski 

– sitoutuneen pääoman suuri määrä 

– vieraan pääoman käyttö 

– toimintaan palkattu henkilökunta 

 Kaikkien tunnusmerkkien ei tarvitse täyttyä 

 Tapauskohtainen harkinta ja 

kokonaisarviointi 

 Tuloverotuksessa ei ole euromääräistä 

rajaa toiminnan laajuudelle tai liikevaihdolle 

-> yksi arvioitavista seikoista 

 

 Taustalla kilpailuneutraliteetti 

6/11/2018 20 



Ns. negatiivinen lista 

 TVL 23 § 3 momentti 

– Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä: 

1. 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, 

tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä 

edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta 

toiminnasta saatua tuloa; 

2. 2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 

3. 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa 

suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 

4. 4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, 

invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai 

opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista 

palveluksista saatua tuloa; 

5. 5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. 

 Jos kyse ei ole yllä mainitusta 3 momentin mukaisesta toiminnasta, tutkitaan elinkeinotoiminnan 

tunnusmerkkien täyttyminen kyseisen toiminnan osalta (laajuus, jatkuvuus, hinnoittelu jne.) 
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TVL 23 § 3 momentin kohta 1 

 1 kohdassa tarkoitetusta tilaisuudesta ja sen yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, 

myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo ei ole yleishyödyllisen 

yhteisön elinkeinotuloa. 

– Urheiluseuran itse tai yhteisvastuussa toisen yhteisön kanssa järjestämä tilaisuus tai 

tapahtuma 

 Verovapaus koskee vain tilaisuuden järjestäjän omaa myyntitoimintaa 

– urheiluseuran toisen yhteisön järjestämissä tilaisuuksissa harjoittaman myynnin veronalaisuus 

ratkaistaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä arvioimalla 

 Jos yhteisö harjoittaa samaa tavaramyyntiä sekä omissa tilaisuuksissa, että niiden 

ulkopuolella, toiminnan veronalaisuus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena 

elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella. 

– Toiminta on yleensä luonteeltaan tilapäistä, mutta se voi olla toistuvaa.  

– Esimerkiksi urheiluseuran järjestämät urheilukilpailut 
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TVL 23 § 3 momentin kohta 1 
Tilaisuudet ja niiden tarjoilu- ja myyntitoiminta 

 Verovapaata tuloa esimerkiksi  

– pääsyliput tai osallistumismaksut tilaisuuteen 

– kisaohjelmien tai vastaavien myynti ja mainosmyynti näihin julkaisuihin 

– ruokatarjoilu- ja virvokemyynti sekä alkoholimyynti tilaisuuden aikana 

– mainosmyynti vain tilaisuudessa esillä olevien mainosten osalta, kuten siirrettävät kenttämainokset 

– urheiluasusteiden mainokset 

– tavaramyynti tilaisuuden aikana 

 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemassa tapauksessa KHO 1979 II 523 yritysten mainokset olivat 

esillä pysyvästi. Kun mainokset olivat näkyvillä myös muutoin kuin yleishyödyllisen yhteisön 

järjestämissä tilaisuuksissa, mainostilan myynnistä saatu tulo oli urheiluseuran elinkeinotuloa. 

– Urheiluseura oli saanut kaupungilta korvausta vastaan oikeuden myydä urheiluhallista mainostilaa liikeyrityksille. 

Sopimusajan 28 kuukauden kokonaistuotto arvioitiin 300.000 markaksi. Seuran mainittu tulo oli sen veronalaista 

liiketuloa.  
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TVL 23 § 3 momentti kohta 3 

 Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden 

myynnin muodossa suoritettu varojenkeräys on yleishyödylliselle yhteisölle 

verovapaata toimintaa. 

– Tavanomaisesti luonteeltaan pienimuotoista toimintaa. 

– Tuotteen ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus.  

 Tuotteita ei hankita varsinaisesti itse tuotteen takia, vaan selkeästi yhteisön toiminnan 

tukemiseksi. 

 Tukemistarkoitus näkyy usein myös tuotteen hinnoittelussa. 

 Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2013:200:  

– Säännös viittaa ensisijaisesti pienimuotoiseen varojenkeruuseen. Säännös ei siis tarkoita 

siinä mainittujen hyödykkeiden välityksen ja muun kaupan jäävän luonteestaan ja 

laajuudestaan riippumatta kaikissa tilanteissa elinkeinotoiminnan käsitteen ulkopuolelle. 
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TVL 23 § 3 momentti kohta 3 
Adressit, merkit, kortit, viirit jne.  

 Esimerkki:  

– Urheiluseura myy talkootyöllä seuran omia viirejä ja pinssejä 15 000 euron 

arvosta juhlavuoden aikana. Pinssin ostohinta on seuralle 0,10 euroa ja 

myyntihinta on 2 euroa kappaleelta. Viirin ostohinta on 2 euroa ja 

myyntihinta 20 euroa. Toiminta on tukemistarkoituksessa harjoitettua TVL 

23.3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua verovapaata toimintaa. 
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Elinkeinotoiminnan harjoittaminen 

 Muun kuin TVL 23 § 3 momentin mukaisen toiminnan osalta toiminnan veronalaisuus ratkaistaan 

tutkimalla täyttyvätkö elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. 

 Toiminnan liittyminen yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksen toteuttamiseen on yksi toiminnan 

verovapautta puoltava tunnusmerkki.  

 Jos yhteisö harjoittaa toimintaansa  

– palkatulla henkilökunnalla 

– kattamalla toiminnasta aiheutuneet kulut suoritteiden myynnistä kertyvillä tuotoilla  

– tarjoamalla vastaavia tuotteita tai palveluita kuin samoilla markkinoilla toimivat elinkeinotoimintaa harjoittavat 

yritykset,  

– -> kysymys on yritysmuodosta riippumatta lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnasta.  

 Jos jotakin toimintaa pidetään yhteisön elinkeinotoimintana, ei tällaista toimintaa voida pitää 

yleishyödyllisenä toimintana. 
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Elinkeinotoiminnanharjoittaminen 
Hyödykemyynti 

 Yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat usein varainhankintanaan tavanomaisten 

kulutustavaroiden myyntiä.  

 Hyödykemyynnin veronalaisuus arvioidaan kokonaisarviointina elinkeinotoiminnan 

tunnusmerkkien perusteella, eikä sitä voida ratkaista euromääräisillä rajoilla. 

 Elinkeinotoimintaa 

– Suuntautuu rajoittamattomaan asiakaspiiriin ja tapahtuu ansiotarkoituksessa. Jos toiminta on lisäksi 

jatkuvaa ja tuotteet kilpailevat muiden markkinoilla olevien tuotteiden kanssa, lähtökohtaisesti kyse 

on yhteisön elinkeinotoiminnasta, vaikka tuotteissa olisi yhteisön logo. 

 Verovapaata: 

– pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti, kun tuotteiden ostoon liittyy 

ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus. Myynti tapahtuu talkootyönä eikä myyntiä toteuteta 

pysyvästä liikepaikasta, kuten internet-kaupasta tai kauppaliikkeestä. Toiminta on satunnaista eikä 

sitä harjoiteta suunnitelmallisesti. 
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Elinkeinotoiminnan harjoittaminen 

 Esimerkki:  

– Yleishyödyllinen urheiluseura myy kerran vuodessa tilausten perusteella verryttelyasuja 

jäsenilleen. Noin puolet jäsenistä tilaa verryttelyasun vuosittain. Jäsenet maksavat 

verryttelyasusta saman verran kuin yhdistys, joten yhdistys ei saa toiminnasta voittoa.  

 -> Yhdistyksen katsotaan toimivan näissä oloissa jäsenten yhteistilauksen välittäjänä, 

 eikä harjoitettua toimintaa pidetä yhdistyksen elinkeinotoimintana. 
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Elinkeinotoiminnan harjoittaminen 

 Esimerkki:  

– Junioriurheilutoimintaa harjoittavalla yhdistyksellä on useita joukkueita.  

– Jokainen joukkue harjoittaa varainhankintaa itsenäisesti, kuitenkin yhdistyksen hallituksen luomissa 

puitteissa.  

– Joukkue myy pienimuotoisesti erilaisia hyödykkeitä kuten keksejä ja sukkia. Myynti toteutetaan 

talkootyönä joukkueen jäsenten toimesta ja se kohdistuu lähes yksinomaan joukkueen jäseniin ja heidän 

läheisiinsä. Tuotteita ei muutoin markkinoida.  

– Tilattavat tuotteet ja tilaajat merkitään ylös ja tiedot lähetään yritykselle, joka toimittaa tilatut tuotteet 

joukkueelle. Joukkue jakaa tuotteet ostajille ja kerää maksut. Joukkue tilittää yritykselle saamansa maksut 

vähennettynä provisiolla.  

– Jokainen joukkueen myyntikampanja päätetään erikseen, eikä tuotteita myydä pysyvästä myyntipaikasta. 

– Yhdistyksen tuotteista perimä hinta on korkeampi kuin vastaavista tuotteista muutoin maksetaan.  

– Saadut tuotot käytetään koko joukkueen hyväksi yleishyödylliseen toimintaan.  

 -> Yhdistys on yksi verovelvollinen. Yhdistyksen harjoittamaa varainhankintaa yhdistyksen 

 urheiluseuratoiminnan hyväksi ei pidetä näissä oloissa yhdistyksen elinkeinotoimintana. 
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Talkootyö 

 Talkoo- ja vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan toisen hyväksi ilman vastiketta tehtävää työtä. 

 Yhdistyksen oman toiminnan hyväksi tehty talkootyö ei aiheuta veroseuraamuksia.  

 Yhdistykselle maksetusta korvauksesta on kyse silloin, kun yhdistys vastaa talkootyön tekemisestä. 

– Toimeksiantaja ei hyväksy tai nimeä talkooväkeä.  

– Jos korvaus tulee vain työn tehneiden hyväksi, korvaus on työn tehneiden palkkatuloa. 

 Jos talkootyön toimeksiantaja on ulkopuolinen työn teettäjä, työstä maksettu korvaus on yhdistykselle 

tietyin edellytyksin verovapaata tuloa.  

– Työ on tilapäistä jokamiehen työtä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa.  

– Talkootyö on pienimuotoista, satunnaista ja kertaluonteista 

– Toimintaa ei mainosteta tai markkinoida. 

– Talkootyöstä saatu korvaus on käytettävä yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen talkoisiin osallistuneita henkilöitä 

laajemmalle piirille. Korvausta ei saa osoittaa vain talkootyöhön osallistuneille henkilöille. 

 Veronalaista tulo on yhdistyksen saamana silloin, kun toiminta on jatkuvaa tai toistuvaa ja se kilpailee 

yritysten tarjoamien palvelujen tai tavaroiden kanssa. 
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Talkootyö 

 Esimerkki: Urheiluseuran salibandyjaosto siivoaa talkootyönä kerran 

vuodessa paikallisen pankin pihamaan. Työn suorittamisesta sovitaan 

erikseen vuosittain. Seura on hankkinut työn ja työntekijät sekä valvoo, että 

työ tulee tehtyä sovitun mukaisesti. Työ ei vaadi erityistä ammattitaitoa. 

Työstä saatu korvaus käytetään jaoston toimintaan yleisesti eikä korvausta 

kohdenneta vain työtä tehneille. Siivouksesta saatu 1200 euron korvaus on 

yhdistyksen tuloa. Yhdistys ei muutoin tuota vastaavia palveluja 

suunnitelmallisesti.  

 -> Koska työ ei vaadi erityistä ammattitaitoa, on vähäinen ja 

 satunnainen, toimintaa ei pidetä elinkeinotoimintana. Siivouksesta 

 saadut tulot ovat yhdistyksen verovapaata tuloa. 
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Talkootyö 

 KHO 2008:84  

– Harrastus- ja kilpaurheilua harjoittava yhdistys, joka oli yleishyödyllinen yhteisö, oli 

toimintansa tukemiseksi tehnyt vuonna 2006 kaupungin kanssa sopimuksen 

kaupunginteatterin naulakkopalvelujen hoitamisesta 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 tavalla liiketoiminnan muodossa. Toiminta ei välittömästi 

edistänyt yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteutumista, joten naulakkopalvelu oli 

arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen palvelu. Yhdistys oli verovelvollinen siitä 

saamastaan elinkeinotulosta.  
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Yhteistyösopimukset 

 Yleishyödylliset yhteisöt voivat solmia  tukisopimuksia, joissa esimerkiksi tietyllä kanta-

asiakaskortilla asioidessa voi ohjata varoja haluamansa yhteisön toiminnan tukemiseen. 

Myös yksittäisen ostoksen yhteydessä on tuotteen tai palvelun ostaja voinut valita tuettavan 

kohteen. 

 Tukisopimuksissa yksittäinen urheiluseura ei sitoudu tuottamaan mitään palvelua 

kenellekään.  

 Yhteisö saa halutessaan tiedottaa sopimuksen olemassaolosta tai olla tiedottamatta. Yhteisö 

voi joissakin tapauksissa saada tukisopimuksista tuloa, vaikka ei ole tiedottanut asiasta 

lainkaan.  

 -> Tällaisesta tukisopimuksesta saatu tulo ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan 

tuloa. 
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Yhteistyösopimukset 

 Esimerkki:  

– Urheiluseura on solminut kauppaketjun kanssa sopimuksen, jonka mukaan 

seura voi saada ketjussa tehdyistä ostoksista tietyn summan tukea 

toimintaansa. Tuen saa kun ketjun kanta-asiakkaat rekisteröivät seuran 

nimen kanta-asiakastietoihinsa. Seuralta ei edellytetä erityistä markkinointia 

vaan seura mainitsee yhteistyösopimuksesta vain internet-sivuillaan sekä 

muissa omissa toimintaan liittyvissä julkaisuissa.  

 ->Tukisopimuksen perusteella saatu tulo on seuran verovapaata tuloa. 
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Kiinteistötulo 

 Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen 

käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle 124.3 §:ssä tarkoitetun 

tuloveroprosentin mukaan. 

– Kiinteistön määritelmä 

 huoneisto-osakkeet ym. irtain omaisuus -> ei ole kiinteistö -> verovapaata tuloa 

– Veronalaista kiinteistötuloa on juokseva kiinteistötulo, kuten vuokratulot, ei kiinteistön luovutuksesta saatu tulo 

– Kiinteistön käyttö arvioidaan vuokralaisen käyttötarkoituksen perusteella  

 yleinen tai yleishyödyllinen käyttö > verovapaata kiinteistötuloa 

 muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö > veronalaista kiinteistötuloa 

 kiinteistö on oman elinkeinotoiminnan käytössä > elinkeinotoiminnan tuloa 

– Veronalaista käyttöä on esimerkiksi: 

 jäsenten tai ulkopuolisten loma- ja vapaa-ajan käyttö eli virkistyskäyttö 

 yksityistilaisuudet ja juhlat, kuten häät ja syntymäpäivät 

 ulkopuolisen kiinteistöllä harjoittama elinkeinotoiminta 

 asuminen 

 Tarkemmin kiinteistötulon verotuksesta, ks. Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille (vero.fi) 
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Veronhuojennus 

 Verohallinto voi vapauttaa yleishyödyllisen yhteisön kokonaan tai osittain suorittamasta 

tuloveroa (Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annettu laki) 

 Huojennus  

– voi koskea sekä elinkeino- että kiinteistötuloa 

– voidaan myöntää enintään viideksi verovuodeksi kerrallaan 

– ei koske arvonlisäveroa eikä kiinteistöveroa   

 Veronhuojennus voidaan myöntää vain TVL 22 §:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle, 

joka harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa.  

– Varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen rekisteröitynä puolueena tai 

sosiaalisen tai muun yhteiskunnallisesti tärkeitä tarpeita palvelevan toiminnan harjoittaminen.   

– Yhteisön toiminta on koko valtakunnan alueen kattavaa tai muuten laajaa, vakiintuneen muodon 

saavuttanutta ja pysyvää.  
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Veronhuojennus 

 Veronhuojennus voidaan myöntää vain silloin, kun huojennusta voidaan pitää 

perusteltuna hakijayhteisön yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden.  

– Missä määrin yhteisön tuloja ja varoja käytetään yhteiskunnan kannalta tärkeään 

yleishyödylliseen toimintaan. 

 Elinkeinotulolle myönnettävä huojennus ei saa aiheuttaa muille vastaavaa 

elinkeinotoimintaa harjoittaville haittaa, joka ei ole vähäinen.  

 Kiinteistötulosta myönnettävän huojennuksen edellytyksenä on se, että 

kiinteistöä käytetään pääasiallisesti yleiseen tai yleishyödylliseen 

tarkoitukseen. 
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Esimerkki myönteisestä veronhuojennuksesta 

 Yleishyödyllisellä urheiluseuralla on aktiivista junioriurheilutoimintaa. Toiminnassa on mukana useita 

satoja harrastajia. Seuran koko toiminnan tuotot olivat noin 900 000 euroa, samoin kuin kulut.  

 Seuran elinkeinotoiminnaksi on verotuksessa katsottu ilotulitemyynnistä ja kiinteiden laitamainosten 

myynnistä saadut tulot. Elinkeinotoiminnan tuotot olivat yhteensä 18 900 euroa ja kulut 4 300 euroa.  

 Yleiset edellytykset veronhuojennukselle: Seura on Suomen Jääkiekkoliitto ry:n jäsen. Suurin osa 

seuran jäsenistä on junioreita. Seuran elinkeinotoiminta on vähäistä verrattuna yleishyödylliseen 

toimintaan. Seura harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja käyttää varojaan ja tulojaan 

yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen toimintaan ja tuottaa yhteiskunnalle etua. 

 Elinkeinotoiminta: Elinkeinotoiminnan laajuus huomioon ottaen hakijalle myönnettävän 

veronhuojennuksen ei voida katsoa merkitsevän vähäistä suurempaa haittaa muille vastaavaa 

toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille. 

 ->Veronhuojennus hyväksytään. 
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Esimerkki kielteisestä veronhuojennuksesta 

 Yleishyödyllinen urheiluseura on erikoistunut jääpalloon. Seuran edustusjoukkue pelaa jääpalloa SM-liigassa. 

Lisäksi yhdistyksellä on toimintaa harrastesarjoissa ja juniorijoukkueissa. 

 Edustusjoukkueen pelaajat eivät saa palkkaa, mutta seura kattaa pelaamisen kustannukset. Seuran suurin 

kuluerä on edustusjoukkueen toiminta (97 %). Muut joukkueet rahoittavat oman toiminnan itse. Lasten ja 

nuorten toiminnan rahoittavat lasten vanhemmat.  

 Seura saa elinkeinotoiminnan tuloa teroitustoiminnasta ja siihen liittyvästä käytettyjen varusteiden myynnistä. 

 Yleinen arviointi: Seura on Suomen Jääpalloliitto ry:n jäsen. Harraste- ja junioriurheilutoimintaa voidaan pitää 

yhteiskunnallisesti merkittävänä yleishyödyllisenä toimintana. Edustusurheilutoimintaa ei voida pitää 

yhteiskunnallisesti tärkeänä yleishyödyllisenä toimintana. Seuran toiminnan painopiste on taloudellisesti 

edustusjoukkueen toiminnassa ja koko toiminnan kuluista on edustusjoukkueen toimintaan kohdistunut 

merkittävä osa.  

 -> Näissä olosuhteissa seuran ei voida katsoa käyttävän huojennuslain 2 §:n edellyttämällä tavalla 

 varojaan  ja tulojaan riittävässä määrin yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen toimintaan. 

 Huojennus hylätään. 
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Ei-yleishyödyllisen urheiluseuran toiminnan tuloverotus 



Ei-yleishyödyllinen yhteisö 

 Yhteisö, joka ei täytä TVL 22 §:n 1 momentin edellytyksiä 

yleishyödyllisyydelle, on koko toiminnastaan veroverovelvollinen, kuten 

muutkin yhteisöt, esimerkiksi osakeyhtiöt 

– yleinen yhteisöverokanta 20 %  

 

 Rekisteröimätön yhdistys ei ole verotuksellinen yhteisö, eikä voi olla 

yleishyödyllinen 

– Verotetaan yhtymänä (TVL 4 §) -> yhtymän tulo-osuudet jaetaan verotettaviksi yhtymän 

osakkaille, eli rekisteröimättömän yhdistyksen jäsenille 

– Jos rekisteröinti on kuitenkin toteutettu esimerkiksi seuraavana vuonna  ja siihen asti on 

toimittu kuten yleishyödyllinen yhteisö -> verotus myös rekisteröimättömältä ajalta 

yleishyödyllisenä yhteisönä (KHO 1983 T 354) 
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Yhteystiedot ja lisää luettavaa 

 Palvelunumero: Yhdistysten tuloverotus ja rekisteröinti  

– p. 029 497 048 

 Vero.fi: Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille A206/200/2016 (tuloverotus) 

 Vero.fi muut ohjeet yhdistyksille mm. 

– Yhdistyksen ja säätiön perustaminen 

– Ilmoittautuminen rekistereihin - yhdistys ja säätiö 

– Veroilmoituksen antaminen - yhdistys ja säätiö 

– Veroilmoituksen 6C sisältö - yhdistys ja säätiö 

– 6C Veroilmoitus – yhdistys, säätiö, ym., täyttöohje 2018 

– Ennakkoratkaisuhakemus – yhdistys ja säätiö 

– Muutoksen hakeminen tuloverotukseen - yhdistys ja säätiö 

– Toiminnan lopettaminen - yhdistys ja säätiö 
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Urheiluseurojen arvonlisäverotus 
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Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus 

 Tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö  on velvollinen suorittamaan 

arvonlisäveroa elinkeinotoiminnasta saadusta tulosta (AVL 4 §). 

-> ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi 

 Y1-perustamisilmoituslomake tai Y4-muutosilmoituslomake 
 

 Yleishyödyllinen yhteisö on lisäksi verovelvollinen ravintola- tai ateriapalvelun ottamisesta 

omaan käyttöön (AVL 25 a §) ja kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön (AVL 32 

§). 

 Verohallinnon ohje Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta 

 Verohallinnon ohje Kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisäverotus 

 
 

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48158/henkil%C3%B6st%C3%B6ruokailun-arvonlis%C3%A4verotuksesta/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47855/kiinteistohallintapalvelun_oman_kayton_2/


Esimerkkejä 
 
Urheiluseura myy talkootyöllä seuran omia viirejä, pinssejä ja tarroja 15 000 euron arvosta juhlavuoden 

aikana. Tarran ja pinssin ostohinta on seuralle 0,10 euroa ja myyntihinta on 2 euroa kappaleelta. Viirin 

ostohinta on 2 euroa ja myyntihinta 20 euroa. Toiminta on tukemistarkoituksessa harjoitettua TVL 23.3 §:n 3 

kohdassa tarkoitettua verovapaata toimintaa. 
 

Koska yleishyödyllisen urheiluseuran viirien, pinssien ja tarrojen myyntiä ei pidetä 

elinkeinotoimintana, yhdistyksen ei tule suorittaa arvonlisäveroa tästä toiminnasta.  

 

Yhdistys harjoittaa tavanomaista vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuvaa urheiluseuratoimintaa ja 

yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhdistyksellä on kioski kaupungin keskustassa. 

Kioskissa myydään elinkeinonharjoittajien tavoin mm. makeisia, juomia ja lehtiä. Kioski noudattaa alalle 

tavanomaisia aukioloaikoja ja on avoinna ympäri vuoden. Kioskissa on palkatut työntekijät. Kioskitoimintaa 

pidetään yhdistyksen veronalaisena elinkeinotoimintana. 
 

Koska kioskitoimintaa pidetään yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotoimintana, yhdistyksen tulee 

suorittaa arvonlisäveroa kioskitoiminnasta. 



Arvonlisäverovelvollisuus 

 Jos yhdistys ei ole yleishyödyllinen, arvonlisäverovelvollisuus määräytyy lain yleisten 

säännösten mukaisesti (AVL 4 § ei sovelleta) 

 liiketoiminnan muodossa harjoitettu toiminta (AVL 1 §) 
 

 Vähäisen toiminnan raja (AVL 3 §) 

 ei verovelvollisuutta, jos tilikauden liikevaihto enintään 10 000 euroa 

 yleishyödyllisillä yhteisöillä elinkeinotoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto enintään 10 000 euroa 
 

 Arvonlisäveron alarajahuojennus, kun liikevaihto alle 30 000 euroa 

 jos liikevaihto enintään 10 000 euroa, huojennuksena saa koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron 

 jos liikevaihto on yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa 

 Verohallinnon ohje Arvonlisäveron alarajahuojennus  

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48634/arvonlisaveron_alarajahuojennu4/


Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus 

 Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 12 §) 

 jos vapaaehtoisesti hakeutuu, lähtökohtaisesti kaikki liiketoiminnan muodossa harjoitettu 

toiminta arvonlisäverollista  

-> saa vähentää kaikki liiketoimintaan liittyviin ostoihin sisältyvä arvonlisäverot 

 jos vapaaehtoisesti hakeutuu, ei vähäisen toiminnan rajaa 

 jos vapaaehtoisesti hakeutuu, verotonta vain 

 muu kuin liiketoiminnan muodossa harjoitettu toiminta 

 erikseen verottomaksi säädetty toiminta  



Arvonlisäverolain liiketoiminta 

 vastikkeellinen 

 suora ja välitön yhteys luovutetun tavaran ja palvelun sekä saadun vastikkeen välillä 
 

 ansiotarkoituksessa tapahtuva, jatkuva, ulospäin suuntautuva, itsenäinen 

toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski  
 

 kilpailu muiden vastaavien yleisillä markkinoilla esiintyvien hyödykkeiden 

kanssa 
 

 liiketoiminnan käsite eroaa elinkeinotoiminnan käsitteestä 

 



Verokannat 

 Yleinen verokanta 24 % 

 Verokanta 14% 

 Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut, rehut  

 Huom! alkoholi 24 % 

 Verokanta 10 % 

 Henkilökuljetus, majoitus, kirjat, tilaisuuksien pääsymaksut, lääkkeet, palvelu, jolla 

annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, myös liikuntatilojen tilapäinen luovutus 

liikuntaa varten  



Verokannat 

HUOM! 
 

 Urheilu- ja liikuntatilan käyttöoikeuden tilapäisluonteinen luovuttaminen muuhun 

tarkoitukseen, esim. messuja varten, on yleisen verokannan alaista palvelua. 
 

 Liikunta- ja urheilulajien opetus ja valmennus ovat yleisen verokannan alaisia 

palveluja. 
 

 Verohallinnon ohje Liikuntapalvelujen arvonlisäverokanta 

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntapalvelujen-arvonlis%C3%A4verokanta/


Arvonlisäverottomaksi säädetty toiminta 

Säädetty arvonlisäverolaissa arvonlisäverottomaksi 

 Terveyden- ja sairaanhoito 

 Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus 

 Sosiaalihuolto 

 Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus 

 Koulutus 

 Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 

 Rahoituspalvelu 

 Vakuutuspalvelut 

 Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet 

 Eräät muut tavarat ja palvelu, mm. arpajaiset 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48270/terveyden_ja_sairaanhoidon_arvonlisaver4/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48270/terveyden_ja_sairaanhoidon_arvonlisaver4/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48270/terveyden_ja_sairaanhoidon_arvonlisaver4/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48270/terveyden_ja_sairaanhoidon_arvonlisaver4/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujen_arvonlisaverot3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48433/koulutuspalvelujen_arvonlisaverotu/


Vähennysoikeus 

 Verohallinnon ohje Arvonlisäveron vähennysoikeudesta 
 

 Vähennysoikeus arvonlisäverollista toimintaa varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen 

ostohintaa sisältyvistä arvonlisäveroista (AVL 102 §) 

 Vähennysoikeuden jakaminen, jos hankittua tavaraa ja palvelua käytetään vain osittain 

vähennykseen oikeuttavaan toimintaan (AVL 117 §) 
 

 Arvonlisäverolain vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa on sekä arvonlisäverolaissa 

arvonlisäverottomaksi säädetty toiminta että arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle 

jäävä toiminta (vastikkeeton toiminta). 

 

 

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48359/arvonlisaveron_vahennysoikeudest/


Vähennysoikeus 

 Myös yleiskulujen vähennysoikeuden jakaminen (AVL 117 §) 

 Yleiskuluja mm. toimitilakulut, kirjanpitokulut yms. hallinnolliset kulut 

 Vähennysoikeuden laajuus määräytyy sen perusteella, missä suhteessa yleiskuluina 

pidettäviä hankintoja voidaan katsoa käytettävän arvonlisäverollisessa toiminnassa ja missä 

suhteessa niitä voidaan katsoa käytettävän arvonlisäveron vähennykseen 

oikeuttamattomassa toiminnassa. 

 Vähennysoikeuden määrä lasketaan sellaisella menetelmällä, joka johtaa täsmällisimpään 

lopputulokseen eli joka parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa yleiskuluina pidettävien 

hankintojen käyttöä arvonlisäverollisiin ja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomiin 

liiketoimiin. 

 Laskelma voidaan tehdä mm. liikevaihtojen suhteessa, työntekijöiden käyttämän työajan 

suhteessa, neliöiden suhteessa. 

 



Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen 

 Arvonlisäverotonta on kiinteistön myynti, vuokraaminen ja muu vastaava 

kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen (AVL 27 §). 
 

 Arvonlisäverotuksen kiinteistön käsite poikkeaa tuloverotuksen kiinteistön 

käsitteestä (AVL 28 §). 

 Kiinteistöllä tarkoitetaan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 

2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen 

(EU)  N:o 282/2011 13 b artiklassa määriteltyä kiinteää omaisuutta. 

 

https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32006L0112
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32011R0282
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32011R0282
https://www.edilex.fi/eu-lainsaadanto/32011R0282


Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus 

 Kiinteän omaisuuden vuokrauksella tarkoitetaan sitä, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle 

tietyksi sovituksi ajaksi ja korvausta vastaan oikeuden hallita kiinteistöä ja sulkea muut henkilöt 

tämän oikeuden käyttämisen ulkopuolelle.  

 Vuokralainen saa yksinomaisen määräysvallan vuokrasopimuksen nojalla hallita ja käyttää kiinteistöä tai 

sen osaa. 

 

 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta on mahdollista hakeutua 

arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 30 §) 

 Verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käytetään jatkuvasti vähennykseen 

oikeuttavaan toimintaan tai että kiinteistön käyttäjänä on valtio, yliopisto, 

ammattikorkeakouluosakeyhtiö tai yksityinen ammatillisen koulutuksen 

järjestäjä.  

 

 



Tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteinen luovutus 

 HE 88/1993 vp on todettu mm., että erilaisten liikuntasalivuorojen luovuttamisessa on 

ensisijaisesti kysymys tilaan kuuluvien järjestelyjen hyväksi käyttämisestä eikä niinkään 

määräysvallan hankkimisesta itse tilaan. 

 esim. tennis-, golf-, jäähalli-, uimahalli- ja liikuntasalivuorojen luovuttaminen 
 

 Veroa suoritetaan kokous-, näyttely- tai urheilutilan taikka muun sellaisen tilan 

käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta (AVL 29 § 4 kohta). 

 Huom! Jos tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteinen luovuttaminen ei 

elinkeinotoimintaa, ei arvonlisäveroa tule suoritettavaksi (AVL 4 §) 

 



Esimerkki 
 
 Osakeyhtiö B vuokraa omistamansa jäähallin kokonaisuudessaan kunnalle toistaiseksi voimassa olevalla 

vuokrasopimuksella. Kunta maksaa tiloista kiinteää kuukausivuokraa. Tämän vuokrasopimuksen mukaan 

kunta huolehtii hallin siivouksesta ja kunnossapidosta. Kunta vuokraa hallia edelleen urheiluseuroille, jotka 

käyttävät hallia omassa liikunta- ja urheilutoiminnassaan. Kunta tekee vuokrasopimukset urheiluseurojen 

kanssa vuodeksi kerrallaan. Näiden vuokrasopimusten mukaan kukin urheiluseura saa käyttää hallia 

sopimuksessa määriteltynä vuorokauden aikana (ns. vakiovuoro). 

 Jäähalli on arvonlisäverolaissa tarkoitettu urheilu- ja liikuntatila. Osakeyhtiö B:n vuokratessa hallin kunnalle 

kyse on AVL 27 §:ssä tarkoitetusta arvonlisäverottomasta kiinteistön vuokrauksesta. Kunta saa 

yksinomaisen määräysvallan hallin tiloihin ja voi käyttää tiloja valitsemallaan tavalla. 

 Kunta vuokraa hallia edelleen urheiluseuroille näiden liikuntatoimintaan. Vuokraus tapahtuu kullekin 

seuralle tietyksi vuorokauden ajaksi. Kunnan osalta kyse on arvonlisäverollisesta urheilu- ja liikuntatilan 

käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Myyntiin sovelletaan alennettua 10 % verokantaa.  

 Osakeyhtiö B voi halutessaan hakeutua hallin vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi AVL 30 §:n 

mukaisesti. Jos osakeyhtiö hakeutuu kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi, 

hallin vuokrauksen verokanta on 24 prosenttia. 

 



Arvonlisävero ulkomailta ostetuista tavaroista ja 
palveluista 

 Kun yhdistys ostaa tavaroita tai palveluja ulkomailta, yhdistys voi olla velvollinen maksamaan 

arvonlisäveron Suomeen ulkomaalaisen myyjän sijasta,  Vero.fi:n tiedote 

 Palveluostot ulkomailta 

 Keskeistä pidetäänkö yhdistystä kansainvälisen palvelukaupan säännöksissä tarkoitettuna 

elinkeinonharjoittajana vai kuluttajana. 

 myykö yhdistys vastikkeellisesti tavaroita ja palveluja vai perustuuko yhdistyksen toiminta 

avustuksiin ja julkisiin tukiin  

 Tavaraostot EU:n alueelta 

 Vaikka yhdistys ei harjoittaisi arvonlisäverollista toimintaa, se on kuitenkin tietyssä tilanteessa 

velvollinen maksamaan arvonlisäveron toisesta EU-maasta ostamastaan tavarasta (yhteisöhankinta). 

 raja 10 000 euroa/kalenterivuosi  

 Verohallinnon ohjeita: Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen ja Arvonlisäverotus 

EU-tavarakaupassa 

 

 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlisavero_ulkomailta_ostetuista_tav/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlisavero_ulkomailta_ostetuista_tav/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlisavero_ulkomailta_ostetuista_tav/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48679/palvelujen_ulkomaankaupan_arvonlisavero/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlisaverotus_eutavarakaupass/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlisaverotus_eutavarakaupass/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlisaverotus_eutavarakaupass/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlisaverotus_eutavarakaupass/


Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle 
yhteisölle 

 AVL 56 § 

Veroa ei suoriteta vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden 

painoksen myynnistä yleishyödylliselle yhteisölle, joka julkaisee lehteä pääasiassa jäseniään 

tai osakkaitaan taikka jäsenyhteisöjensä jäseniä tai osakkaita varten ja joka ei harjoita 

sanoma- tai aikakauslehtien julkaisemista tai myyntiä liiketoiminnan muodossa. 

 Lehden postittamisesta aiheutuvia kustannuksia pidetään osana verotonta lehden 

painotyön myyntiä, jos kirjapaino veloittaa nämä kustannukset painotyön tilanneelta 

yleishyödylliseltä yhteisöltä. 

 



Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle 
yhteisölle 

 Vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 

 yksi lehti, josta ilmestyy vähintään neljä erillistä numeroa vuodessa 

 kaksoisnumero on yksi ilmestymiskerta 

 vuosi = kalenterivuosi 

 Esimerkki 

Yleishyödyllinen yhdistys aloittaa jäsenlehden julkaisemisen vuonna 2018, jolloin ilmestyy ainoastaan yksi lehden 

numero. Seuraavina vuosina on tarkoitus julkaista vähintään neljä numeroa vuodessa. 

 vuoden 2018 osalta AVL 56 §:n edellytykset eivät täyty 

 Sanoma- ja aikakauslehti 

 vähintään neljänä erillisenä numerona vuodessa ilmestyvä lehti, jolla on vastuullinen päätoimittaja ja joka vastaa 

muotonsa ja rakenteensa puolesta yleistä käsitystä sanoma- ja aikakauslehdestä 

 

 

 



Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle 
yhteisölle 

 Painoksen myynti 

 tarkoittaa painotyön myyntiä 

 ei valmistustyötä (esim. lehden taittaminen, sisällön tuottaminen) 

 KHO 31.12.2013/4119 

 A Oy myi myös jäsenlehtensä julkaisemisesta vastaaville yleishyödyllisille yhteisöille lehden valmistukseen liittyviä 

kokonaisuuksia. Jäsenlehden valmistustyö käsitti lehden taittamista ja sisällön toteuttamista eli kysymys ei ollut pelkästään 

lehden painamisesta ja sen jakelusta yleishyödyllisen yhteisön jäsenille. Koska Suomi oli saanut liittymisestä Euroopan unioniin 

tehdyssä sopimuksessa oikeuden soveltaa 0-verokantaa vain jäsenlehden painotyön (painamisen) myyntiin, korkein hallinto-

oikeus katsoi, että arvonlisäverolain 56 §:ssä säädettyä vapautusta oli tulkittava suppeasti siten, että sitä ei voitu soveltaa 

kysymyksessä olevaan jäsenlehden valmistustyön myyntiin yleishyödylliselle yhteisölle. 

 Pääasiassa jäseniään tai osakkaitaan taikka jäsenyhteisöjensä jäseniä tai osakkaita varten  

 yli 50 % 

 Lisäksi ei saa harjoitta sanoma- tai aikakauslehtien julkaisemista tai myyntiä liiketoiminnan 

muodossa. 

 



Verohallinnon ohjeet 

 

 Arvonlisäverotusohje yleishyödyllisille yhteisöille tekeillä 

 

 Vero.fi/Syventävät ohjeet/Arvonlisäverotus 

 

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/?tags=37307&sort=0&pageSize=50


Yhteenveto 

 Jos yhdistys on yleishyödyllinen -> arvonlisäverovelvollisuus elinkeinotoiminnan 

osalta (AVL 4 §) 
 

 Jos yhdistys ei ole yleishyödyllinen -> arvonlisäverovelvollisuus 

arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisesti (liiketoiminta, AVL 1 §) 
 

 Jos yhdistys on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 12 

§) -> arvonlisäverovelvollisuus arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisesti 

(liiketoiminta, AVL 1 §) 


