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1 Johdanto 

1.1 Yhdistystoiminta Suomessa 
	  
Suomessa yhdistysten määrä ja kirjo on perinteisesti ollut suuri. Yhdistykset kattavat 

toiminnallaan lähes kaikki elämänalueet vapaa-ajan harrastustoiminnasta poliittiseen 

vaikuttamiseen. Yleishyödyllisten yhteisöjen nimissä tapahtuvalla toiminnalla on 

valtava taloudellinen merkitys ja suuri rooli yhteiskunnan toiminnassa. 

Julkisen sektorin säästötoimien myötä yhdistykset ovat ottaneet yhteiskunnassamme 

yhä kasvavaa roolia. Yhdistystoiminnan lisääntymiseen ovat vaikuttaneet muutkin 

asiat, kuten elintason nousu, vapaa-ajan lisääntyminen, työttömyys ja 

kansainvälistyminen. (Myrsky 2004, 1-2) 

 

Yhdistykset voidaan jakaa kahteen luokkaan: aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset. 

Aatteellinen yhdistys eroaa taloudellisesta yhdistyksestä, siten, ettei se tavoittele 

toiminnallaan voittoa tai taloudellista etua. Aatteellisen yhdistyksen toiminnan paino 

tulee siis olla aatteellisessa toiminnassa. (Myrsky 2004, 15-16) 

 

Aatteellisten ja taloudellisten yhdistysten rinnalla toimii myös aatteellisia säätiöitä, 

jotka tukevat esimerkiksi kulttuuria tai tiedettä tai ylläpitävät esimerkiksi museota tai 

oppilaitosta. Myös osuuskunta ja osakeyhtiö voi olla aatteellinen yhteisö. (Perälä ja 

Perälä 2003, 17-18) 

 

Yhdistyksen tehtävänä on toteuttaa sen sääntöjen määrittelemää tehtävää tai 

toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton tavoittelu jäsenilleen tai 

perustajilleen. Yhdistyksen talousprosessi eroaa melko lailla yrityksen vastaavasta. 

Kun yritys uhraa menoja tuottaakseen suoritteita saadakseen tuloja, on yhdistyksen 

tavoitteena hankkia tuloja, joilla tuotetaan suoritteita, joilla tavoitellaan niitä 

päämääriä, joita varten yhdistys on perustettu. Kuviossa 1. Kuvattuna yhdistyksen 

talousprosessi. (Nurminen 1998) 
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Kuvio 1. Yhdistyksen talousprosessi (Herman, 1998) 

 

Yhdistyksen toiminta jakautuu kuviossa esitetysti neljään eri osaan: aatteelliseen 

toimintaan, varainhankintaan ja sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Rahankäyttöjärjestys 

muodostuu siten, että ensin käytetään varsinaisesta toiminnasta saadut tulot. 

Seuraavaksi varainhankinnasta saadut tulot ja avustukset ja viimeisenä myydään 

sijoitusomaisuutta tai turvaudutaan lainarahoitukseen. (Maaseutupolitiikka.fi, 2009) 

 

Toiminnan perusta tulee olla aatteellisessa työssä, joka voi liittyä esimerkiksi 

urheiluun, kulttuuriin, vammaisten huoltoon, tieteelliseen tutkimukseen tai tällaisen 

toiminnan tukemiseen. (Tomperi 2009, 133) 

 

Yhdistyslaki (YhdL 1:5 503/1989) määrittelee yhdistykselle sallittun taloudellisen 

toiminnan olevan sellaista, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin 

välittömästi liittyy sen toimintaan tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 
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1.1.1 Yhdistystoiminnan historia 

	  
Yhdistystoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet ja Suomea onkin sanottu 

yhdistystoiminnan luvatuksi maaksi. Yhdistystoiminta alkoi Suomessa vilkastua 1800- 

luvun loppupuolella ja toiminnan tarkoituksena oli pääsääntöisesti kansan 

sivistäminen ja ohjaaminen niin kutsuttujen hyvien harrastusten pariin. Ensimmäiset 

Suomalaiset yhdistykset olivat vapaapalokuntia, mutta pian toiminta levisi myös 

kulttuurin ja urheilun pariin. (Valtion ympäristöhallinto, 2001) 

 

1.1.2 Yhdistystoiminta tänään 

	  
Tänä päivänä yhdistystoiminta Suomessa kattaa laajasti kaikki elämänalat ja 

yhdistyksiä on jo noin 135 000 kappaletta ja jäseniä yli 15miljoonaa (Patentti- ja 

rekisterihallitus, 2012). Suomessa yhdistystoiminnassa on mukana todella paljon eri 

tyyppisiä yhdistyksiä. Alla oleva taulukko antaa hieman osviittaa yhdistyskentän 

kirjavuudesta. 

 

Taulukko 1. Suomessa vuosina 1919–1999 rekisteröidyt yhdistykset toimialoittain 

(Siisiäinen 2002, 88) 

 1919–
1944 
% 

1945–
1964 
% 

1965–
1979 
% 

1980–
1989 
% 

1990–
1999 
% 

1919–
1999 
(ka %) 

Poliittiset 21 26 27 13 3 20 
Taloudelliset, 
ammatilliset 

31 31 28 22 14 26 

Sos./terveysala 5 5 6 7 8 6 
Kulttuuriala 7 10 10 18 27 13 
Vapaa-aika 10 10 12 14 17 12 
Urheilu/liikunta 8 8 8 16 23 12 
Uskonto, 
vakaumus 

4 2 2 2 2 2 

Sota, rauha 9 2 4 2 1 4 
Kansainvälisyys 1 2 1 2 2 1 
Muut 5 4 3 3 4 4 
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Kuten taulukosta nähdään, urheilu- ja kulttuurialalan yhdistykset kattavat nykyään jo 

puolet kaikista yhdistyksistä vapaa-ajan yhdistysten ollessa kolmanneksi suurin 

ryhmä. Jäljelle jäävästä kolmanneksesta ammatilliset yhdistykset sekä sosiaali- ja 

terveysalan yhdistykset haukkaavat leijonanosan. 

 

Erään tutkimuksen mukaan 75% suomalaisista kuuluu vähintään yhteen 

yhdistykseen (Helander, 2006). Tämä on valtava määrä ja selittää myös osaltaan 

yhdistyskentän moninaisuutta. Monissa yhdistyksissä itse yhdistys antaa ainoastaan 

raamit toiminnalle, eikä yhdistyksen pyörittäminen näinollen ole välttämättä 

kovinkaan ammattitaitoista. Tämä aiheuttaa toisinaan ongelmia, sillä vaikka toiminta 

olisikin lähinnä puuhastelua, koskevat yhdistyksiä monet lait ja säädökset, joita 

toiminnassa tulisi noudattaa. 

1.1.3 Yhdistystoiminta ja lainsäädäntö 

	  
Yhdistystoimintaa suomessa säätelee yhdistyslaki, mutta myös lait, kuten 

kirjanpitolaki, tuloverolaki, tilintarkastuslaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja 

arvonlisäverolaki sisältävät yhdistystoimintaa koskevia määräyksiä. 

 

Tutkielman kannalta mielenkiintoisen lisävivahteen antaa 1.7.2007 voimaan astunut 

uusi tilintarkastuslaki (TTL 459/2007)  . Uuden lain myötä yhdistys ei ole voinut enää 

valita itselleen maallikkotilintarkastajaa vuoden 2011 loppuun asti ulottuneen 

siirtymäkauden jälkeen. 1.9.2010 voimaan astunut yhdistyslain (YhdL 6:38 678/2010) 

uusi 38 § puolestaan määrää, että yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos 

sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi kelpaa vain tilintarkastuslaissa määritelty 

ammattimainen tilintarkastaja, eli keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 

hyväksymä KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Käytännössä tämä tarkoittaa varsinkin 

pienten yhdistysten kallistumista toiminnantarkastukseen.  Yhdistyslain 38 § 

määrittelee toiminnantarkastajan muun muassa seuraavasti: ”toiminnantarkastajalla 

on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin 

yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi”. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 
	  
Kandidaatintutkielmassani tavoitteena on tarkastella, millaiset tekijät johtavat 

yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan muuttumiseksi verotettavaksi toiminnaksi. 

Tutkimukseni tukena käytän viimeisen noin kymmenen vuoden ajalta löytyviä 

oikeustapauksia, joissa yleishyödyllinen yhdistys on todettu verovelvolliseksi 

toiminnan poiketessa yleishyödyllisille yhdistyksille asetetuista vaatimuksista. On 

mielestäni myös aiheellista pohtia, mikä on tällaisissa tapauksissa 

toiminnantarkastajan rooli ja vastuu, sillä edellä mainittu määritelmä 

toiminnantarkastajan kelpoisuudesta on erittäin löyhä.  

Tutkimusongelman muotoilen seuraavasti: 

 

• Toiminnan yleishyödyllisyyden toteaminen oikeustapauksissa 

 

Ongelmaa lähden ratkaisemaan oikeustapauksia tutkimalla ja selvittämällä mitkä 

asiat ovat menneet esimerkkitapauksissa pieleen. 

 

Alaongelmaksi määrittelen: 

 

• Millainen laki säätelee yleishyödyllisyyttä? 

• Yhdistyksen tilintarkastuksen erityispiirteet? 

 

Tarkoituksenani on empirisen tutkimuksen avulla osoittaa lait, jotka ovat keskeisiä 

yhteisön yleishyödyllisyyttä arvioidessa ja pohtia, onko tilintarkastajalla 

mahdollisuutta havaita ilmeneviä ongelmia. 

 

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja rakenne 
	  
Tutkimusstrategianani on selittävä tapaustutkimus, jossa peilaan oikeustapauksia 

alan kirjallisuuteen ja pyrin löytämään tapauksista toistuvia malleja, jotka antavat 
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vastauksen siihen, mikä yhdistyksessä yleensä epäonnistuu toimittaessa 

yleishyödyllisyyden vastaisesti 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku käsittää johdannon, jossa käydään läpi 

tutkimusongelmaa, -metodologiaa sekä tavoitteita ja rakennetta. 

Toisessa luvussa pureudun yhdistyksen yleishyödyllisyyden teoreettiseen 

viitekehykseen, jotta myöhemmin esille tulevien tapausten ja tulosten tarkastelu on 

ymmärrettävämpää. 

Kolmannessa luvussa käyn läpi teoriapohjaa yhdistyksen tilintarkastuksen 

erityispiirteisiin liittyen tavoitteenani saada lisäeväitä tutkimusongelmien 

selvittämiseen. 

Neljännessä luvussa käyn läpi tutkimusta varten tutkimiani oikeustapauksia ja 

esittelen tapauksissa säännöllisesti toistuviat lakipykälät ja niiden sisällöt. 

Viidennessä luvussa on aika vetää johtopäätökset ja esitellä tutkimuksen tulokset. 

 

1.4 Aikaisempi tutkimus ja kirjallisuus aiheesta 
	  
Tutkielmani aihealueesta ei olla tehty aiemmin tutkimusta. Yhdistysaiheisia 

kandidaatin- tai maisterintutkielmia ollaan tehty hyvin vähän ja kun lisätään 

aiheeseen yleishyödyllisyys, löytyy materiaalia enää tuskin lainkaan. Myös 

kirjallisuuden puolella tilanne on lohduton. Tutkimukseni alussa tein haun Nelli-

portaalissa aiheaueenani kauppatieteet, mikä käsitti 37 aineistoa. Hakusanoilla 

”yleishyöd?” ja ”yhdist?” tai ”yht?” löytyy runsaasti kirjoja, mutta tutkimuksen kannalta 

relevanteiksi näistä osoittautui vain kymmenkunta, mikä tuntui varsin vähäiseltä. 

Löydetyistä kirjoista huomattava osa on myös sisällöltään hyvin samankaltaisia. 

Jonkin verran on myös lehtiartikkeleita, mutta niissä ongelmalliseksi osoittautui se, 

että artikkelit olivat jo melko vanhoja tai eivät juurikaan tarjonneet lisää tietoa kirjoista 

opitun lisäksi. Yhdistysaiheisissa kirjoissa huomionarvoista on myös 

yleishyödyllisyyden hyvin suppea käsittely. 
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Taulukko 2. Aineistohaussa löytynyt lähdekirjallisuus 

	  
 
KIRJOITTAJA 

 
TEOKSEN NIMI 

 
Talari, Pekka T. 

 
Yhdistykset, säätiöt ja verotus: käsikirja 
yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta 

 
Myrsky, Matti 

 
Yleishyödyllisen yhteisön verotus 

 
Perälä, Samuli 

 
Yhdistyksen ja sääiön talous, kirjanpito 
ja verotus 

 
Leppiniemi, Jarmo 

 
Pieni kirjanpitovelvollinen: kirjanpito ja 
tilinpäätös 

 
Auranen, Kirsti 

 
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 

 
Ikonen, Arja 

 
Yhdistyksen yleishyödyllisyys ja 
tuloverotus 

 
Myrsky, Matti 

 
Uusi verohallitukse ohje yleishyödyllisille 
yhdistyksille ja säätiöille 

 
Manner, Mauri 

 
Yhdistyksen yleishyödyllisyydestä ja 
taloudellisesta toiminnasta verotuksen 
näkökulmasta 

 
Vierros, Heidi 

 
Yhdistykset ja säätiöt: kirjanpidon, 
tilinpäätöksen ja verotuksen 
erityiskysymyksiä 

 
Brummer, Alli 

 
Aatteellinen toiminta ja elinkeinotoiminta 
yhdistyksissä. Lainsäädännön ja 
rahoituksen muutosten tuomia haasteita 
ja mahdollisuuksia 

 
Ketola, Sari 

 
Yleishyödyllisen yhdistyksen 
arvonlisäverotus 

	  
	  
Yllä olevassa taulukossa näkyy tutkimukseni alkajaisiksi tekemäni aineistohaun tulos.  

Löydettyyn kirjallisuuteen tutustuttuani päädyin lopulta käyttämään lähteenäni 

ainoastaan Matti Myrskyn Yleishyödyllisen yhteisön verotus –teosta, joka monista 

muista poiketen käsitteli melko laajasti myös yhdistyksen yleishyödyllisyyttä. Kirjojen 
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sisällön runsas päällekkäisyys vaikutti myös päätökseeni olla käyttämättä muita 

kirjoja. Tutkimuksen edetessä löysin toki vielä muutamia hyviä lisälähteitä, jotka eivät 

syystä tai toisesta mahtuneet alkuperäiseen rajaukseeni. Tämän lisäksi löysin myös 

muutamia hyviä Internet-lähteitä, joita päädyin käyttämään tutkimuksessani. 

 

Mielestäni on hämmästyttävää, että aiheesta ei ole aikaisempia tutkimuksia, sillä aihe 

on erittäin mielenkiintoinen jo pelkästään yhdistystoiminnan runsauden vuoksi, 

puhumattakaan siitä, kuinka monitulkintaisia ja yleishyödyllisyyteen liittyvät 

ongelmakohdat ovat. Tähän palaamme tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. 
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2 Yhdistyksen yleishyödyllisyys 
	  
Yhteisön yleishyödyllisyyden määritelmä on tärkeä, sillä yleishyödyllinen yhteisö 

saattaa olla kokonaan verovapaa saamistaan tuloista. 

 

Yleishyödyllisten yhdistysten verotuksessa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, 

sillä yhteiskuntamme on muuttunut paljon. Ongelmalliseksi on muodostunut 

erityisesti yleishyödyllisinä pidettyjen yhteisöjen kilpailu samoilla markkinoilla 

yksityisten yritysten kanssa. Se, mitä aiemmin pidettiin yleishyödyllisenä, ei 

muuttuneessa yhteiskunnassamme sitä välttämättä enää ole. (vero.fi 2007, 2) 

 

Yhdistyslaki (YhdL 1:5 503/1989) määrittelee yhdistykselle sallitun taloudellisen 

toiminnan olevan sellaista, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin 

välittömästi liittyy sen toimintaan tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

Yhdistykseksi ei voida rekisteröidä yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai 

taloudellisen edun hankkiminen tai jonka tarkoitus tai toiminnan laatu on pääasiassa 

taloudellinen. Verotuksessa yleishyödyllisyyttä arvioidessa on huomion kiinnitettävä 

yhdistyksen tosiasialliseen toimintaan. Yhteisö ei ole yleishyödyllinen vain koska sen 

sääntömääräykset ovat yleishyödylliset, jos toiminta ei vastaa sääntöjä. 

 

 

2.1 Yleishyödyllisyys ja tuloverolaki 
 

Tuloverolaki (TVL 3:22 275/2009) määrittelee yleishyödyllisyyden seuraavasti: 

 

1. Yhteisö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, 

henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. 

2. Yhteisön toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. 

3. Yhdistys ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, 

voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna 

hyvityksenä. 
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Jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä, kaikkien määritelmien tulee täyttyä 

samanaikaisesti. Yhteisön sääntöjen tulee täyttää mainitut edellytykset ja myös 

toiminnan tulee vastata sääntöjä. Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen, 

mutta ratkaisussa otetaan kuitenkin huomioon yhteisön toiminta useamman vuoden 

ajalta. Lähtökohtaisesti yleishyödyllinen yhteisö muuttuu ei-yleishyödylliseksi vain, jos 

toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia. (vero.fi 2007, 3-4) 

 

2.1.1 Elinkeinotulo 

	  
Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa tapahtuvaa jatkuvaa, laajaan 

asiakaskuntaan suuntautuvaa itsenäistä toimintaa, joka sisältää yrittäjäriskin ja jota 

harjoitetaan kilpailuolosuhteissa. Elinkeinotulo määritellään tuloverolaissa (TVL 3:23) 

seuraavasti: Elinkeinotuloksi katsotaan esimerkiksi messu-, näyttely-, koulutus-, 

museo-, teatteri- ja terveydenhoitotoiminta. Seuraavia varainhankinnan muotoja ei 

puolestaan pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona: 

 

• Arpajaiset 

• Myyjäiset 

• Urheilukilpailut 

• Tanssi- ja muut huvitilaisuudet 

• Tavarankeräys 

• Adressien, merkkien, korttien ja viirien myynti 

• Bingon pitäminen 

 

Elinkeinotulon tunnistaminen on usein tulkinnanvaraista. Tuloverolaissa ei ole 

määritelty, kuinka laajaa elinkeinotoimintaa yhdistys voi harjoittaa.  Esimerkiksi 

säännöllisesti ilmestyvä julkaisu katsotaan elinkeinotuloksi, mutta yksittäinestä 

julkaisusta kuten yhdistyksen jäsenlehdestä saatua tuloa pidetään usein 

henkilökohtaisena tulona. Monet oikeudessa tehdyt ratkaisut ovat syntyneet 

äänestyksen tuloksina, joten edes lainoppineille kriteerien tulkinta ei ole ollut aivan 

yksiselitteistä. (KHT media, 2003, 158-175) 
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2.2 Yleishyödyllisyys ja arvonlisäverolaki 
	  
Yleishyödyllisillä yhteisöillä arvonlisäverotus on sidottu tuloverotukseen. 

Arvonlisäverolain (ALVL 2:4 1780/2009) mukaan yleishyödyllinen yhteisö on 

verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään 

mainitun lain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Yhteisö saa 

vapautuksen myös elinkeinotulon arvonlisäverotuksesta, jos liiketoiminta on vähäistä 

ja tulot ovat alle 8500 euroa vuodessa. 
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3 Yhdistyksen tilintarkastus 
 

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden tarkastuksessa on omat haasteensa. 

Yhteisöjen toiminta on luonteeltaan monimuotoista ja tilintarkastajan roolia korostaa 

myös omistajakontrollin puuttuminen. (Haukatsalo 2003, 37)  

 

3.1.1 Tilin- vai toiminnantarkastaja? 

	  
Tilintarkastuslaki (TTL 1:4 459/2007) määrää, että yhdistyksen on valittava 

tilintarkastaja, jos seuraavista kolmesta edellytyksestä vähintään kaksi täyttyy:  

 

• yhdistyksen taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 

• liikevaihto tai vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 

• palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä.  

 

Yhdistyslaissa (YhdL 6:38 678/2010) määrätään, että yhdistyksellä tulee olla 

toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi kelpaa vain 

tilintarkastuslaissa määritelty ammattimainen tilintarkastaja, eli keskuskauppakamarin 

tai kauppakamarin hyväksymä KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Yhdistyksen vuosikokous 

valitsee toiminnantarkastajan, jolle valitaan myös varatoiminnantarkastaja, joka astuu 

toimeen, jos varsinainen toiminnantarkastaja on estynyt. 

 

Toiminnantarkastus eroaa tilintarkastuksesta siten, että siinä ei noudateta 

kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Käytännössä toiminnantarkastaja arvioi 

yhdistyksen hallinnon järjestämistä sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen 

asianmukaisuutta. Tavoitteena on yleiskuvan saaminen siitä, vastaako tilinpäätös 

olennaisilta osin yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Pienimmissä 

yhdistyksissä talouden tarkastus on lähinnä tositteiden ja asiakirjojen tarkastusta ja 

hallinnon tarkastuksessa keskitytään lähinnä pöytäkirjojen ja kirjeenvaihdon 

tarkastamista. (Vahtera 2010, 35-36) 
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Toiminnantarkastuskertomuksen on oltava kirjallinen, mutta sen yksityiskohtaista 

sisältöä ei ole määritelty ja sisältö muotoutuu yhdistyskäytännön perusteella. 

(Vahtera 2010, 35-36) 

 

3.1.2 Tilintarkastuksen suunnittelu 

	  
Tilintarkastussuunnitelmassa hallinnon tarkastukselle on annettava suuri painoarvo. 

Kokousten pöytäkirjat ovat laajoja ja tilintarkastajan tehtävänä on tarkistaa, että 

taloudelliset päätökset on toteutettu. Suunnittelussa on myös lähdettävä siitä, että 

olennaiset riskit tarkistetaan ensimmäisenä. 

Yhteisöt ja säätiöt saavat usein toimintansa jatkuvuuden kannalta merkittäviä 

lahjoituksia ja tukia. Nämä ovat usein korvamerkittyjä tiettyyn tarkoitukseen ja onkin 

tilintarkastajan tehtävä tarkastaa, että esimerkiksi tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

tiedon toiminnan luonteesta. Myös jäsenmaksuilla saattaa olla suuri rooli yhteisön tai 

säätiön toiminnassa ja on tärkeää, että jäseniä myös kohdellaan yhdenvertaisesti. 

(Haukatsalo, 2003, 38) 

 

3.1.3 Hallinnon tarkastus 

	  
Hallinnon tarkastuksen tarkoituksena on selvittää hallituksen jäsenten, toimielinten ja 

muiden tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuus. Yleishyödyllisen yhteisön tai säätiön 

tilintarkastusta tehdessä tilintarkastajalla tulee olla riittävät tiedot yhdistyslain 

sisällöstä. Tilintarkastajan tehtävänä on ottaa kantaa myös siihen, onko yhteisö 

toiminut omien sääntöjensä mukaan. Hallituksen valvontatehtävän täyttymisen 

arviointi kuuluu myös tilintarkastajan tehtäviin. Tilintarkastajan tehtäviin ei sen sijaan 

kuulu toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tai tehokkuuden arviointi vaan ainoastaan 

lainmukaisuuden arviointi. Tilintarkastaja voi ottaa kantaa toiminnan kehittämiseen, 

mutta  se ei saa vaarantaa tarkastajan riippumattomuutta. (Haukatsalo, 2003, 38) 
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3.1.4 Tilinpäätöksen tarkastus 

	  
Yhdistyksen toiminta poikkeaa yrityksen vastaavasta. Siinä missä yritys pyrkii 

maksimoimaan voittonsa, on yhdistyksen tehtävä toteuttaa aatteellista toimintaa 

mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. (Tomperi, 2009, 134) 

Tilinpäätöksen tarkastuksessa huomiota on erityisesti kiinnitettävä siihen, että se 

antaa oikean ja riittävän tiedon toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Avainasemassa tässä on toimintakertomus, jonka tehtävänä on antaa valottaa 

tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja. Myös tuloslaskelman selkeys on asia, 

jota on korostettava. Avustukset ja yhdistyksen tai säätiön omat kontrollit ovat myös 

tyypillisiä tarkastuskohteita yhteisön tai säätiön tilintarkastuksessa. (Haukatsalo, 

2003, 39) 
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4 Oikeustapaukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää oikeustapauksia, joissa yleishyödyllinen yhdistys 

on toiminut tavalla, joka on aiheuttanut toiminnan muuttumisen verotettavaksi. 

Tarkoituksena oli selvittää syyt, jotka ovat johtaneet toiminnan muuttumiseksi 

verotettavaksi ja kenties löytää tapausten väliltä yhtäläisyyksiä.  

 

4.1 Oikeustapausten hakuprosessi 
	  
	  
Lähdin etsimään oikeustapauksia Edilex-tietokannan oikeustapausosiosta. Hain 

tapauksia korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuista, korkeimman hallinto-oikeuden 

vuosikirjaratkaisuista, hovioikeuksien ratkaisuista, hallinto-oikeuksien ratkaisujen 

lyhennelmistä, markkina-oikeuden ratkaisuista sekä eri lautakuntien ratkaisuista. 

Hakusanoiksi valitsin sanat ”yleishyödyllinen yhteisö” ja ”*vero*”. Tämä ensimmäinen 

hakuvaihe tuotti minulle 245 tulosta. Totesin tämän olevan hieman liikaa ja päätin 

karsia pois kaikki viime vuosituhannelle sijoittuneet tapaukset. Näin jäljelle jäi 19 

oikeustapausta, joka alkoi tuntua mielekkäämmältä tarkastelumäärältä. Käytyäni 

jäljelläolevat 19 tapausta läpi, saatoin pudottaa pois vielä 11 tapausta, sillä ne olivat 

joko ratkenneet yhdistyksen hyväksi tai koskivat verohuojennusanomuksia, jotka 

eivät ole tutkimukseni kannalta kovinkaan mielenkiintoisia. Alla kuvio 2., josta käy ilmi 

oikeustapausten haku- ja karsintaprosessin eri vaiheet. 
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Kuvio 2. Oikeustapausten karsintaprosessi 

 

4.2 Tapauksissa yleisimmin esiintyvät lakipykälät 
	  
Kuten alla oleva kuvio 3. osoittaa, oikeustapauksissa oli selvästi havaittavissa 

säännönmukaisuutta. Joka ikisessä tapauksessa oli käytetty päätöksenteossa 

tuloverolain 22§ tai 23§. Lisäksi osassa päätöksistä oli myös noudatettu lakia 

elinkeinotulon verottamisesta tai arvonlisäverolakia. 

Hakusanat	  -‐>	  
245kpl	  

2000-‐luku	  -‐>	  
19kpl	  

Lopullinen	  
karsinta	  -‐>	  8kpl	  
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Kuvio 3. Päätöksissä käytettyjen lakipykälien jakauma 

 

4.2.1 Esimerkkitapaus: palvelutalo (HAO 14.12.2011 11/1547/3) 
 

Säätiö X ylläpiti palvelutaloa, jonka tiloissa järjestetään vammaispalvelulain mukaista 

palveluasumista kehitysvammaisille. Palveluasumiseen sisältyy avustaminen 

pukeutumisessa, hygieniassa, ruokataloudessa, siivouksessa, asioinneissa ja vapaa-

ajan toiminnoissa, joiden lisäksi palvelutalossa järjestetään asukkaille 

päivätoimintapalveluja. Apua on saatavissa myös öisin. Palvelutalotoiminta hoidetaan 

palkattua henkilökuntaa käyttäen. Säätiön palveluksessa oli vuonna 2007 

keskimäärin 25 palkansaajaa. 

Säätiö myy palveluitaan vain kunnille ja kuntayhtymille ja säätiö on vuonna 2007 

saanut myyntituottoja palveluistaan 11 kunnalta ja yhdeltä kuntayhtymältä. 

Ostaessaan säätiön palveluita kunnat käyttävät suorahankintaa. 

Hallinto-oikeus katsoi, että säätiön harjoittama kehitysvammaisille suunnattu 

palveluasumistoiminta on muodoltaan sellaista, että vastaavia palveluita tarjotaan 

kunnille ja kuntayhtymille myös voittoa tavoitellen kilpailuolosuhteissa yritysten 

toimesta. Säätiön harjoittaman palveluasumistoiminnan ei voida katsoa tapahtuvan 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

Tapauksia	  yht.	   TVL	  22§	   TVL	  23§	   TVL	  22§	  tai	  23§	   ALVL	  4§	   EVL	  1§	  
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kilpailuolosuhteiden ulkopuolella sillä perusteella, että asukkaiden vaihtuvuus 

hoitokodissa on vähäistä. Vaikka säätiö ei tavoittele palvelujensa hinnoittelulla 

voittoa, vaan pyrkii kattamaan kunnilta ja kuntayhtymiltä veloittamillaan 

käyttöpäivämaksuilla vain palvelujen tuottamisesta sille aiheutuneet kustannukset, on 

verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun vuoksi nyt kyseessä olevaa 

palveluasumistoimintaa myös säätiön harjoittamana pidettävä elinkeinotoimintana. 

Säätiön tarkoitusta kehitysvammaisten tarpeista ja hyvinvoinnista huolehtimisesta on 

sinänsä pidettävä yleishyödyllisenä. Kun säätiöllä ei kuitenkaan elinkeinotoimintana 

pidettävän toiminnan lisäksi ole muuta varsinaista toimintaa, ei säätiötä voida sen 

verotusta vuodelta 2007 toimitettaessa pitää toiminnastaan miltään osin 

yleishyödyllisenä yhteisönä. Säätiön sijoituksistaan saamien tuottojen käyttäminen 

varsinaisesta toiminnasta vuonna 2007 aiheutuneen elinkeinotoiminnan liikevaihtoon 

verrattuna pienehkön tappion kattamiseen ei anna aihetta arvioida tilannetta toisin. 
(Oikeuslaitos, 2011) 

 

Kyseisessä esimerkissä oli päätöksenteossa vedottu Tuloverolaki 22§ sekä lain 

elinkeinotulon verottamisesta 1§. EVL 1§ (1539/1992) on seuraavanlainen: 

”Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan tuloverotusta toimitettaessa tässä laissa 

säädetyllä tavalla. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa.” 

 

Palvelutaloa pyöritetään kilpailuolosuhteissa, joten se on ilman muuta elinkeinotuloa. 

 

4.2.2 Esimerkkitapaus: golfkenttä (KVL:2005/32) 

	  
Yhdistyksen tarkoituksena oli tarjota jäsenilleen golfpelin harrastamiseen tarvittavat 

alueet ja tilat sekä muut mahdollisuudet. Yhdistys tarjosi jäsenilleen golfiin liittyviä 

harrastus-, kilpailu- ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys tarjosi peli- ja 

kilpailumahdollisuuksia myös ulkopuolisille. Yhdistys peri jäseniltään vuosittain 

jäsenmaksun ja vuosimaksun. Jäseniltä perittiin lisäksi heidän liittyessä yhdistyksen 

jäseniksi liittymismaksu. 

Yhdistystä ei pidetty tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä, 

koska sen jäsenyys edellytti golfkentän omistavan osakeyhtiön osakkuutta tai 

osakkeen hallintaa. 
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Yhdistyksen harjoittama pelioikeuksien luovuttaminen jäsenilleen ja muille kentän 

käyttäjille tapahtui, ottaen huomioon toiminnan laajuus, siitä saadut tulot ja 

kilpailutilanne, arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. 

Yhdistyksen jäseniltään perimät jäsen- ja liittymismaksut olivat vastiketta yhdistyksen 

tarjoamista palveluista. Kysymys oli kokonaisuutena ottaen palvelusta, jolla annettiin 

mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Yhdistyksen oli siten suoritettava 

arvonlisäveroa myös jäseniltään perimistään jäsen- ja liittymismaksuista. (Edilex, 

2005) 

 

Tässä esimerkissä yritys ei ensinnäkään täytä TVL 22§:n 

yleishyödyllisyysvaatimuksia kohdistaessaan toimintansa ainoastaan osakkaille ja 

lisäksi kyseessä on ALVL 1§ mukainen liiketoiminta. 

 

4.2.3 Esimerkkitapaus: taidegalleria (HAO 30.06.2009 09/0538/1) 

	  
X:n kaupungin kuvataiteilijat ry:n tarkoituksena oli edistää jäsentensä ammatillista 

kehitystä sekä valvoa heidän ammatillisia ja taloudellisia etujaan. Tarkoituksensa 

toteuttamiseksi yhdistys pyrki herättämään kiinnostusta kuvataiteita kohtaan 

järjestämällä näyttelyitä, kursseja, luento- ja esitelmä- ynnä muita sellaisia 

tilaisuuksia sekä tekemään esityksiä ja antamaan lausuntoja. Toimintansa 

tukemiseksi yhdistys hankki tuloja jäsenmaksujen, avustusten, galleria-, 

taidelainaamo- ja kurssitoimintojen kautta. Yhdistyksen jäseninä oli yli 100 taiteilijaa. 

Yhdistystä oli verotuksessa pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä, jonka huomattavalta 

osin julkisin varoin tuettu taidegalleriatoiminta oli katsottu osaksi yleishyödyllistä 

toimintaa. Yhdistys harjoitti myös teosvälitystoimintaa siten, että yhdistys lainasi 

kahden kirjaston yhteydessä olevasta taidelainaamosta jäsentensä töitä ja peri 

taiteilijalta enimmillään 25 prosentin suuruisen teosvälitysprovision teoksen 

myyntihinnasta. Katsottiin, että tällainen toiminta ei poikkea kilpailutilanteessa 

toimivasta taulujen välitystoiminnasta. Yhdistyksen harjoittama välitystoiminta oli ollut 

jatkuvaa ja suuntautunut ulospäin rajoittamattomaan asiakaskuntaan. Välitystoiminta 

oli yhdistyksen elinkeinotoimintaa, josta saadusta tulosta yhdistys oli verovelvollinen. 

(Finlex, 2009) 
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Esimerkissä yhdistyksen harjoittama taulujenvälitys on ollut jatkuvaa laajaan 

asiakaskuntaan kohdistuvaa liiketoimintaa, eli toiminta täyttää tuloverolain 

määritelmän elinkeinotulosta ja on näinollen verotettavaa. 

 

4.3 Yhteenveto oikeustapauksista 
	  
Kuten edellisistä luvuista käy ilmi, kaikki oikeustapaukset, joissa yhdistys on joko 

todettu menettämään yleishyödyllisyysstatuksensa tai maksamaan veroa 

elinkeinotulostaan, ovat tapauksia, joissa yhdistys on tarkoituksella tai vahingossa 

tulkinnut väärin tuloverolain 22 tai 23 pykälää. 
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5 Johtopäätökset 
	  
Kandidaatintutkielmassa perehdyttiin 2000-luvulla tapahtuneisiin oikeustapauksiin, 

joissa yleishyödyllisen yhdistyksen on syystä tai toisesta todettu toimineen 

yleishyödyllisyysstatuksensa vastaisesti tai joissa yhdistyksen saaman tulon on 

todettu olevan elinkeinotuloa. 

Tutkimuksen teoriaosassa perehdyttiin yhdistyksen verotuslainsäädäntöön ja 

tilintarkastukseen. Tämän viitekehyksen tarkoituksena oli antaa eväät 

oikeustapauksen tarkastelulle ja tutkimusongelmien pohdinnalle. 

 

Tutkimuksen alaongelmina pohdittiin millaisia ovat yleishyödyllisyyttä määrittelevät 

lait ja millaisia erityiskysymyksiä yhdistyksen tilintarkastus sisältää. Molempiin 

kysymyksiin saatiin vastaukset tutkielman teoriaosuudessa ja yleishyödyllisyyttä 

määritteleviin lakeihin saatiin lisävahvistusta myös tutkimuksen empiirisestä osasta. 

Yrityksen yleishyödyllisyyden määrittelee pitkälti sen toiminta ja se, miten toiminta 

vastaa tuloverolain (TVL 3:22) määritelmää yleishyödyllisestä yhteisöstä. 

Yhdistyksen tilintarkastusta tarkasteltaessa havaittiin, että se eroaa jonkin verran 

yritysten tilintarkastuksesta. Uuden tilintarkastuslain (TTL 459/2007) myötä 

maallikkotarkastaja korvataan yhdistyksissä toiminnantarkastajalla. 

Toiminnantarkastajalta ei vaadita samanlaista pätevyyttä kuin tilintarkastajalta, mikä 

johdattelee tarkastelemaan tutkielmani pääongelmaa. 

 

Onko oikeustapauksista löydettävissä säännönmukaisuutta tapausten välille? 

Oikeustapausten tarkastelu osoitti, että on. Kaikissa tapauksissa yhdistävänä 

tekijänä oli tuloverolaki. Oikeustapauksissa ongelmaksi muodostui joko yhdistyksen 

yleishyödyllisyyden määrittely TVL 3:22:n mukaan tai se, että yhdistyksen saama tulo 

oli TVL 3:23:n mukaista verotettavaa elinkeinotuloa. 

Toisaalta kuinka todennäköistä on, että toiminnantarkastaja ei huomaa, jos 

yleishyödyllisyyden vaatimuksia ei täytetä? Kuten todettua, yhdistyskenttä on niin 

moninainen, että uskallan väittää monen yhdistyksen hallituksessa istuvan henkilöitä, 

jotka eivät tunne lainsäädäntöä. Tulisiko toiminnantarkastajan siis pystyä 

tunnistamaan mahdolliset tilanteet, joissa ylitetään jokin raja? Mielestäni kyllä. 
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Kuten empiirinen osuus todisti, riittää yleishyödyllisyyden vaarantumisen 

havaitsemiseen kahden lakipykälän tuntemus, TVL 22§ ja TVL 23§. Mielestäni 

yhdistyslain määritelmän ”toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja 

oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen 

tehtävän hoitamiseksi” mukaisesti voidaan olettaa, että henkilö, joka suostuu 

toiminnantarkastajan tehtävään, pystyy sisäistämään kahden lakipykälän sisällön. 

 

Tutkielman teko osoitti, että aihe ansaitsee tulla tutkituksi enemmänkin, sillä sillä se 

on mielenkiintoinen ja toistaiseksi melko tutkimaton. Näinollen tutkielmasta voisikin 

tulevaisuudessa kehitellä jatkotutkimusta esimerkiksi yhdistysten 

toiminnantarkastajille suunnatun kyselytutkimuksen muodossa.  
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