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1 Johdanto 

 

1.1 Työn aihe, lähtökohdat ja tavoite 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tehdä opas toimeksiantaja yhdistyksen rahastonhoita-

jalle. Yhdistys on uusi, vastikään perustettu eikä sen rahastonhoitajalla ei ole aikai-

sempaa kokemusta tällaisista tehtävistä. Tarkoitus on luoda opas, joka tulee perehdyt-

tämään hänet rahastonhoitajan työhön.  

 

Oppaassa lähdetään liikkeelle lähtökohdasta, ettei rahastonhoitajana toimivalla henki-

löllä ole minkäänlaista etukäteiskokemusta aiheesta. Tämä opinnäytetyö tulee myös 

toimimaan tietolähteenä kaikille yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. 

 

Työn tavoite on selkeä, yhdistyksen rahastonhoitajalla on suuri tarve saada apua työ-

tehtäviinsä. Tavoitteena on auttaa rahastonhoitajaa suorittamaan tehtäviänsä sekä 

antaa perusteellinen ohjeistus yhdistystoiminnasta. Tavoitteet tulee saavutettua, kun 

uuden rahastonhoitajan työ helpottuu oppaan myötä. Toivottavasti oppaasta on myös 

apua muille samankaltaisille pienyhdistyksille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. 

 

1.2 Työn muoto, aineisto ja rajaus 

 

Opinnäytetyöni on muodoltaan toiminnallinen tutkimus. Toiminnallisen opinnäytetyön 

lopputuotoksena raportin lisäksi on aina todellinen tuote. Esimerkiksi kirja, ohjeistus tai 

tietopaketti. Usein liiketalouden toiminnalliset opinnäytetyöt tehdään erilliselle toimek-

siantajalle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51 - 52.) 

 

Työni koostuu raporttiosasta ja toiminnallisesta osuudesta. Raporttiosa eli teoriatausta 

pohjautuu lakeihin, asetuksiin, hallituksen esityksiin, ammattikirjallisuuteen ja oppikir-

joihin. Raporttiosuudessa tulen muun muassa käymään läpi yhdistystoimintaa: jäse-

nyyttä, hallintoa, hallitusta, päätöksentekoa, yleisesti rahastonhoitajan työtehtäviä sekä 

kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toiminnantarkastusta. Raporttiosa on teoriataustana oppaal-

le.  
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Toiminnallinen osa eli produktio on opas, jolla yhdistys perehdyttää nykyisen rahaston-

hoitajan työhön. Oppaan on tarkoitus olla asiapitoinen, havainnollistava, kattava, ulko-

asultaan yksinkertainen, mahdollisimman käytännönläheinen ja helppolukuinen. Siinä 

käsitellään yhdistyksen taloudenhoitoa rahastonhoitajan työtehtävien näkökulmasta 

käytännönläheisesti muutamin esimerkein. Rahastonhoitajan olisi tarkoitus saada op-

paan avulla yleiskatsaus yhdistyksen taloudenhoitoon hänen työtehtäviensä näkökul-

masta. Taloudenhoitoon kuuluu esimerkiksi kirjanpito ja tilinpäätös. Asioita lähdetään 

avaamaan alkeista. 

 

Tulen jättämään käsittelemättä tässä työssä muun muassa palkkahallinnon säädöksiä, 

koska kohdeyhdistyksellä ei ole niihin tällä hetkellä tarvetta.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen raha-asioista. Hänet valitaan yhdistyksen halli-

tuksen sisältä tai ulkopuolelta. Hyviä piirteitä rahastonhoitajalle ovat tarkkuus ja huolel-

lisuus. Hyvin usein pienissä yhdistyksissä rahastonhoitaja hoitaa koko yhdistyksen ta-

loushallinnon. (Loimu 2013, 192.) 

 

Hallitus toimii yhdistyksessä lakisääteisenä toimielimenä. Hallituksen pitää huolehtia 

että, yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on hoidettu luotettavasti. 

Hallituksesta voidaan käyttää muitakin nimityksiä esimerkiksi johtokunta. (Loimu 2013, 

152.) 

 

Yhdistys rekisteröityjä yhdistyksiä on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdis-

tysrekisterin mukaan noin 135 000 kappaletta. Lisäksi yhdistystoimintaa toteutetaan 

rekisteröimättömissä yhdistyksissä. On lukematon määrä erilaisia yhdistyksiä, ne ra-

kentavat toiminnallaan ja koollaan värikkään, monipuolisen ja muuttuvan kentän. (Perä-

lä & Perälä 2006, 17 - 18.) Yhdistykset on tapana ymmärtää useiden henkilöiden muo-

dostamaksi pysyväksi jäsenten yhteisten päämäärien toteuttamista tavoittelevaksi yh-

teenliittymäksi (Hallila & Riitesuo 1999, 8). 
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1.4 Toimeksiantaja 

 

Mun koti ry on pieni kesäkuussa 2013 rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikkana toimii 

Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa erityisasumisen edellytyksiä ja sitä 

kautta niitä tarvitsevien henkilöiden elämänlaatua. He haluavat nuorille turvallisen 

asuinympäristön, laadukkaan mahdollisuuden elinkaariasumiseen ja luontevan integroi-

tumisen lähiympäristöön. (Mun koti ry:n säännöt.) 

 

Mun koti ry aikoo rakennuttaa tulevaisuudessa pienen, nuorille suunnatun asumisyhtei-

sön pääkaupunkiseudulle. Jatkossa yhdistyksen on tarkoitus tarjota ja ylläpitää asu-

misyhteisöä. Yhdistys edistää kaikkien nuorten Mun koti ry:n rakennuttamassa talossa 

asuvien oikeuksia. Yhdistys tekee myös valistustyötä erityistarpeita tarvitsevien ja hei-

dän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi. (Mun koti ry:n säännöt.) 

2 Yhdistystoiminta Suomessa 

 

2.1 Yhdistymisvapaus 

 

Ihmisillä on halu perustaa yhdistyksiä. Syy on selkeä. He haluavat ajaa yhteistoimin-

nassa tärkeänä pitämiään asioita. Aika kuluu ja ihmiset ja yhteiskunta muuttuvat. Voi 

olla, että aikaisemmin yhdistyksen perustamiseen johtaneet asiat ovat menettäneet 

ajankohtaisuutensa ja uusia asioita on tullut esille. Yhdistyksen toiminta kehittyy toimi-

joiden mukana ja mahdollisesti yhdistys muuttuu tai pysyy muuttumattomana vuodesta 

toiseen. Yhdistyksen toiminnan keskiössä ovat jäsenet ja heidän halu olla mukana ja 

vaikuttaa yhdistykseen. (Kuokkanen, Myllyviita, Rosenberg & Törrönen 2007, 6.) 

 

Suomessa on yhdistymisvapaus, joka on kansalaisten perusoikeus. Suomen perustus-

lain 13§ takaa jokaiselle yhdistymisvapauden. Yhdistymisvapautta turvaavat perustus-

lain lisäksi ihmisoikeussopimukset. Tehokkain ja tärkein näistä sopimuksista on Neu-

voston ihmisoikeussopimus. Sopimuksen 11 artiklassa käsitellään kokoontumis- ja yh-

distymisvapautta. (Halila & Riitesuo 1999, 7.) 

 

Yhdistysvapaus antaa oikeuden perustaa yhdistyksiä, mutta myös mahdollisuuden 

pyrkiä jäseneksi, olla kuulumatta yhdistykseen, osallistua yhdistyksen toimintaan ja 

erota koska vain yhdistyksestä. Yhdistykselle tämä yhdistymisvapaus antaa mahdolli-
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suuden toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhdistys voidaan purkaa milloin vain, 

kun jäsenet päättävät siitä. (Loimu 2013, 21 - 22.) Yhdistysvapaus takaa myös amma-

tillisen yhdistymisvapauden ja vapauden järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi 

(Suomen perustuslaki 11.6.1999/731). 

 

Yhdistysvapauteen kuuluu yhdistysautonomia. Yhdistysautonomia tarkoittaa yhdistyk-

sen oikeutta järjestää oma toimintansa haluamallaan tavalla. Laissa on esimerkiksi 

voitu säätää yhdistystoiminnan lähtökohdista, kuten vähemmistösuojasta, jäsenten 

yhdenvertaisuudesta sekä tietyistä vaatimuksista päätöksentekoon liittyen. Kuitenkaan 

ei ole mahdollista olla säännöksiä, jotka yhdistymisvapauden vuoksi rajoittaisivat yhdis-

tysten valinnanvapautta sääntöjen laatimisessa tai sisäisen toiminnan organisoimises-

sa. Viranomaiset eivät myös voi sekaantua yhdistyksen omaan sisäiseen päätöksente-

koon. (Hallila & Riitesuo 1999, 7.) 

 

2.2 Aatteellisuus yhdistyksen määritelmänä  

 

Yhdistyksen saa yhdistyslain 1:1§:n mukaan perustaa aatteellista yhteistä toteutumista 

varten. Tämä tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Koska tarkoitus on 

yhteinen, ei yksi henkilö voi yksinään perustaa yhdistystä. (Yhdistyslaki 26.5.1989/503; 

Perälä & Perälä 2006, 20.) Yhdistykset on tapana ymmärtää useiden henkilöiden muo-

dostamaksi pysyväksi jäsenten yhteisten päämäärien toteuttamista tavoittelevaksi yh-

teenliittymäksi (Hallila & Riitesuo 1999, 8).  

 

Verrataan yritystoimintaa ja yhdistystoimintaa pintapuoleisesti. Yritysten ensisijainen 

tavoite on hankkia voittoa ja saada yritys kannattamaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen 

toiminnassa voi olla hiukan samanlaisia piirteitä, kuin liiketoimintaa harjoittavassa yri-

tyksessä, mutta olemassaolo ja toiminta pohjimmiltaan ovat aivan erilaista. Voi puhua 

hyvän tuomisesta, ilman voiton tai oman hyödyn hakemista. Usein aatteellisten ja hy-

vän tuomista toteuttavat yhteisöt muodostaa kokonaisuuden, joka sijoittuu pelkän hy-

vän tekeväisyyden ja aidon voittoa tavoittelevan liiketoiminnan väliin. (Vierros, Pöyhö-

nen & Kallio 2010, 13.) 

 

Aatteellisuutta on, kun yhdistys ei toimi taloudellisesti. Sitä on esimerkiksi jonkun aate-

suunnan edistäminen tai vastustaminen ja ryhmän etujen valvonta. Siihen lukeutuu 

myös hyväntekeväisyys, palveluiden tuottaminen jäsenilleen ja muille kuulumattomille. 
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Myös pelkästään yhdessäolon mahdollisuuden tarjoaminen jäsenille kuuluu aatteelli-

suuteen. (Loimu 2013, 24.)  

 

Yhdistyslain 2§:n mukaisesti laki ei sovellu yhteisöön, joka hakee voittoa tai muuta ta-

loudellista etua osallisille tai toiminnan laatu on yksinomaan taloudellinen (Yhdistyslaki 

26.5.1989/503 2§).  

 

Yhdistykset ovat lähes poikkeuksetta yleishyödyllisiä yhteisöjä. Verovelvollisuus on 

muita yhteisöjä pienempi ja yhteisöt nauttivat tietyistä oikeuksista. Oikeuksia ovat esi-

merkiksi kiinteistötulon normaalia alhaisempi tuloverokanta, tuloverolain tulojen vero-

vapaus ja mahdollisuus päästä Verohallinnon vähennyslistalle. (Vierros ym. 2010, 113 

- 114.) Tuloverolain 22§:ssa määritellään yleishyödyllisyys. Kaikkien kohtien tulee täyt-

tyä samanaikaisesti. Kriteerit ovat väljiä, joten oikeuskäytännöllä on vahva vaikutus 

siihen täyttääkö yhteisö yleishyödyllisyyden kriteerit vai ei. (Vierros ym. 2010, 114; Pe-

rälä & Etelämäki 2013, 13.) 

 

Kriteerit ovat: 

 Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Yleinen 

hyvä voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai yhteiskunnallista. 

 Yhdistyksen tai säätiön toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. 

 Yhdistys tai säätiö ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, 

voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 

(TVL 30.12.1992/1535, 22§.) 

 

Kaikkia yhdistyksiä koskevat seuraavat asiat: yhdistyksessä on vähintään kolme jäsen-

tä, yhdistyksellä on aatteellinen tarkoitus ja sen toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi. Pysy-

vyys on hetkellisen vastakohtana. Yhdistyksen halutaan nähdä toimivan pitkän aikaa ja 

ei nähdä sellaista tilannetta, että yhdistys tultaisiin työnsä tehneenä lopettamaan. (Loi-

mu 2013, 24.) 

 

2.3 Rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys 

 

Rekisteröityjä yhdistyksiä on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekiste-

rin mukaan noin 135 000 kappaletta. Rekisteriin pääseminen on merkki siitä, että yh-
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distys on täyttänyt määrätyt muotovaatimukset. Yhdistyksen nimeen rekisteröityessään 

lisätään tällöin rekisteröity yhdistys tai ry. (Loimu 2013, 28.) 

 

Yhdistystoimintaa toteutetaan myös monissa rekisteröimättömissä yhdistyksissä. On 

lukematon määrä erilaisia yhdistyksiä, ne rakentavat toiminnallaan ja koollaan hyvin 

värikkään, monipuolisen ja muuttuvan vaikutuspiirin. Suurin osa ovat pieniä muutaman 

hengen yhdistyksiä, mutta löytyy myös yhdistyksiä, joissa on jopa satojatuhansia jäse-

niä. (Perälä & Perälä 2006, 17 - 18.)  

 

Yhdistymisvapaus ja yhdistyslaki koskevat molempia sekä rekisteröityneitä että rekiste-

röimättömiä yhdistyksiä. Laissa erikseen osoitetaan, mitkä säännökset koskevat rekis-

teröimättömiä yhdistyksiä. (Hallila & Riitesuo 1999, 8.) 

  

Tärkein rekisteröinnin vaikutus on yhdistyksen irtautuminen jäsenistään ja vaihtuminen 

itsenäiseksi oikeushenkilöksi. Yhdistys on tämän jälkeen oikeustoimikelpoinen eli yh-

distys voi tehdä oikeustoimia omissa nimissään. (Lydman, Alakare, Björklund, Kemppi-

nen, Laaksonen & Leppä 2005, 187.) Yhdistyslain mukaan rekisteröinnin jälkeen yhdis-

tys voi hankkia oikeuksia, tehdä sitoumuksia ja olla asianosaisena tuomioistuimessa tai 

muussa viranomaisessa. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtai-

sesti yhdistyksen velvoitteista. (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 6§.) Kaikki toiminta ja pää-

töksenteko tapahtuvat yhdistyksen nimissä, sitoumuksista vastaa yhdistys, eivät jäse-

net. Siten on paljon tavanomaisempaa ja vastuukysymysten näkökulmasta selkeämpää 

harjoittaa yhdistystoimintaa rekisteröidyssä yhdistyksessä. (Vierros ym. 2010, 27.)   

 

Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeushenkilö. Toisin kuin rekisteröityneessä yhdistyk-

sessä vastataan rekisteröimättömässä yhdistystoiminnassa kaikista yhdistyksen puo-

lesta tehdyistä toimista ja velvoitteista henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. Esimer-

kiksi päätöksen teossa on ollut mukana useita henkilöitä, kuitenkin vahingonkorvaus-

vaatimus voidaan kohdistaa vain yhteen, joka tulee vastaamaan päätöksestä ja velvoit-

teista omasta sekä muiden puolesta. (Vierros ym. 2010, 27.)   

 

Rekisteröimättömissä yhdistyksissä on huomattavasti enemmän tilaa sopimusvapau-

delle ja sääntöjen kirjoittamiselle verrattuna rekisteröityneeseen yhdistykseen (Hallila & 

Riitesuo 1999, 8). Usein rekisteröimättömät yhdistysten toiminta on hyvin pienimuotois-

ta. Näillä yhdistyksillä tulee olla myös aatteellinen tarkoitus. Yhdistyksillä on jäsenensä 

ja toiminnan tulisi olla järjestettyä. Heillä olisi hyvä olla hallitus tai joku yhdyshenkilö, 
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joka hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä viranomaisissa tai tuomiois-

tuimessa. Rekisteröimätön yhdistys ei ole verolainsäädännön näkökulmasta yhteisö, 

joten yhdistystä verotetaan yhtymänä kaikista tuloista. (Perälä & Perälä 2006, 21 - 22.)  

 

Sopimusvapauteen perustuen rekisteröimättömässä yhdistyksessä voidaan sisäinen 

toiminta järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla. Jäsenten ei välttämättä tarvitse olla 

yhdenvertaisia eikä päätöksenteon demokraattista. Kuitenkin usein rekisteröimättömät, 

kuin rekisteriin merkitytkin yhdistykset toimivat suhteellisen samoin. (Loimu 2013, 26.) 

On hyvä huomata yhdistyslakiin sisältyvät julkisoikeudelliset määräykset koskevat 

myös rekisteröimättömiä yhdistyksiä (Loimu 2013, 16). 

 

2.4 Yhdistyksen perustaminen ja säännöt 

 

2.4.1 Perustaminen 

 

Yhdistys voidaan perustaa miten vain, jos sitä ei aiota merkitä rekisteriin. Jos tarkoituk-

sena on rekisteröidä yhdistys, perustamismenettelyn ja sääntöjen tulee täyttää yhdis-

tyslain kriteerit. Yhdistys voidaan heti perustamisen jälkeen merkitä rekisteriin tai sen 

voi tehdä myöhemmin. (Loimu 2013, 33.) 

 

Haluttaessa merkitä yhdistys yhdistysrekisteriin tulee täyttää Patentti- ja rekisterihalli-

tuksen lomake perustamisilmoitus yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen liitteeksi tulee laittaa 

perustamisasiakirja, säännöt ja kuitti maksun hoitamisesta. (Loimu 2013, 33; Roseng-

ren & Törrönen 2008, 17.) 

 

2.4.2 Perustamisasiakirja 

 

Yhdistyksen perustaminen on helppoa ja sen voi tehdä kahdella tavalla. Perustajien 

tulee joko laatia omassa perustamiskokouksessa tai ilman kokousta perustamisasiakir-

ja (Vierros ym. 2010, 27). Kokous on mahdollista järjestää hyvin pienenä tilaisuutena 

tai mahdollisimman suurena, yrittäen saada tilaisuuteen paljon toimialasta kiinnostunei-

ta (Loimu 2013, 34; Rosengren & Törrönen 2008, 13). Perustamisasiakirja on vapaa-

muotoinen sopimus yhdistyksen perustamisesta (Loimu 2013, 18). 
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 Perustamisasiakirjaan on liitettävä yhdistyksen säännöt. Se tulee päivätä ja kolmen 

jäseneksi tulevan tulee allekirjoittaa asiakirja. Kolme allekirjoittajaa voi joko yli 15-

vuotiaita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Perustamiskirjan tulee sisältövaati-

muksien mukaan sisältää aie yhdistyksen perustamisesta, nimi ja yhdistykselle hyväk-

sytyt säännöt. Allekirjoitusten jälkeen toimitetaan kirja yhdistysrekisteriin. (Lydman ym. 

2005, 189; Vierros ym. 2010, 27.) 

 

2.4.3 Yhdistyksen säännöt  

 

Yhdistyslain 2:8§ määrää yhdistyksen säännöissä olevan seuraavat asiat: 

 

1. Nimi 

2. Kotipaikka, Suomen kunta 

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

4. Jäsenten jäsenmaksujen ja muiden maksujen suorittaminen (maksut 

yhdistykselle) 

5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien luku-

määrä, vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi 

6. Tilikausi 

7. Koska hallitus ja tilitarkastajat ja toiminnantarkastajat valitaan, tilin-

päätös hyväksytään ja vastuuvapaudesta päätetään 

8. Yhdistyksen kokouksen koollekutsumisaika ja tapa 

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai lakkautettaessa. (Vierros 

ym.  2010, 27; Lydman ym. 2005, 191; Loimu 2013, 20 - 23.) 

 

Sääntöjen tulisi määrittää yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot. Mikä on aatteellinen 

tavoite, miksi yhdistys on perustettu ja miten tähän tavoitteeseen päästään. Millä kei-

noilla saadaan haluttu tavoite? Keinojen ja tavoitteiden tulisi kohdata toisensa. (Lyd-

man ym. 2005, 194.)  

 

Yhdistyslaki antaa raamit yhdistyksen toiminnalle, suositeltavaa olisi kuitenkin sääntöjä 

mietittäessä pohtia mahdollisia yhdistyksen erityispiirteitä sekä tarpeita. Sääntöjen tu-

lee olla lainmukaiset. (Hallila & Riitesuo 1999, 9; Vierros ym. 2010, 28.) Näitä voivat 

olla esimerkiksi jokin kriteeri jäsenyydelle tai miten toimitaan haluttaessa erottaa jäsen. 

Yhdistyksen toiminta määrittelee sen onko tällaisille määräyksille tarvetta.  
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Perustettaessa yhdistystä säännöt ovat pakolliset, mutta toimintaa voidaan myös ohja-

ta vaikka toimintaohjeilla ja ohjesäännöillä. Hierarkkisesti nämä ohjeet sijoittuvat lakien 

ja sääntöjen alapuolelle, mutta ovat kuitenkin merkittävässä asemassa yhdistyksen 

toiminnassa. (Vierros ym. 2010, 28.) 

 

Pakollisten määräysten lisäksi säännöissä on usein muitakin asioita. Usein niissä on 

kohtia jäsenyyden edellytyksistä ja velvollisuudesta, nimenkirjoitusoikeudesta, kokouk-

sen käsiteltävistä asioista, aloitteen teosta, hallituksen tehtävistä sekä tilinpäätöksen 

valmistumisajankohdasta. (Loimu 2013, 24.) 

 

3 Jäsenenä yhdistyksessä 

 

3.1 Jäsenten asema 

 

Jäsenet tavoittelevat yhteisen toiminnan avulla yhteisesti sovittua tulosta tai päämää-

rää. Yhdistystoiminnan avain ja voimavara on jäsenten halu osallistua ja toimia. (Kuok-

kanen ym. 2007, 22.) 

 

Jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Jäsenistö voi koostua miten 

vain näistä ryhmistä. Jos yhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa valtiollisiin asioihin on 

mahdollisuus jäsenenä olla vain Suomen kansalaiset tai ulkomaalaiset, kenellä on koti-

paikka Suomessa ja yhdistykset, joissa on edellä mainittuja henkilöitä jäseninä. (Hallila 

& Riitesuo 1999, 15; Vierros ym. 2010, 35 - 36; Lydman ym.  2005, 216.) 

 

Yhdistystä perustettaessa jäseniä tulee olla vähintään kolme. Periaatteessa tämän 

jälkeen yhdistys voi jatkaa toimimistaan, vaikka jäseniä olisikin vain kaksi tai yksi. Jos 

määrä tippuu nollaan, tulee hallituksen ryhtyä toimeen yhdistyksen purkamisen suh-

teen. (Lydman ym. 2005, 217.) 

 

3.2 Jäsenyyden syntyminen 

 

Yhdistyslain mukaan henkilö, joka haluaa liittyä yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa 

aikomuksensa yhdistykselle. Tämän jälkeen yhdistyksen hallitus päättää hyväksymi-
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sestä, ellei säännöissä ole toisin. (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 12§; Lydman ym. 2005, 

219.) 

 

Yhdistyslaki määrää hallituksen vastaavan uusien jäsenien otosta yhdistykseen, mutta 

yhdistyksen säännöissä voidaan myös päätösvaltaa antaa esimerkiksi yhdistyksen 

kokoukselle. Usein kuitenkin hallitus hoitaa jäsenasioita. Perustettaessa yhdistystä 

kannattaa miettiä mahdollisten jäsenedellytysten ottamista sääntöihin. Varsinkin jos 

yhdistyksen tarkoitus tukee edellytysten kirjaamista. Jos jäsenedellytyksistä ei ole mai-

nintaa säännöissä, tulee jäseneksi hyväksyä kaikki jäsenkelpoisuuden täyttävät. Yhdis-

tyslaki suosittelee ehtojen kirjaamista sääntöihin, koska silloin jäsenhakemus voidaan 

hylätä ilman perusteluita. Tietysti huomion arvoista on se, että onko perusteluiden jät-

täminen hyvän tavan mukaista. (Hallila & Riitesuo 1999, 15; Vierros ym. 201, 36.) 

 

3.3 Jäsenluettelo ja jäsenlajit 

 

Jäsenistä tulee pitää jäsenluetteloa ja jäsenillä on oikeus tutustua luettelon tietoihin 

pyynnöstä. Luetteloon tulee merkitä jäsenen täydellinen nimi ja kunta, jossa hänellä on 

kotipaikka. Luetteloon voidaan näiden lisäksi merkitä myös esimerkiksi jäsenen ammat-

ti, postiosoite, koska jäsenyys on syntynyt ja miten jäsenmaksut on maksettu. Tietoja, 

jotka eivät liity yhdistykseen tai sen toimintaan ei voida luetteloon merkitä. Henkilörekis-

terilaista löytyy tästä enemmän ja tämän rekisterin säätämällä tavoin on mahdollista 

luovuttaa tietoja ulkopuolisille. (Lydman ym. 2005, 217; Hallila & Riitesuo 1999, 15.) 

 

Yhdistys voi olla monimuotoinen jäsenistönsä suhteen. Jäsenillä voi olla erilaisia oike-

uksia ja velvollisuuksia, jos säännöissä näin on määrätty. Yleisimpiä jäsenlajeja ovat 

varsinainen jäsen eli tavallinen jäsen. Hänellä on kaikki oikeudet ja velvollisuudet. Va-

paajäsen, joka on vapautettu jäsenmaksuista tai jäsenmaksu on huomattavasti pie-

nempi kuin tavallisen jäsenen. Hänellä on usein kaikki oikeudet ja velvollisuudet kuin 

tavallisella jäsenellä. Kolmas yleisin jäsenlaji on kunniajäsen, joka on useimmiten yh-

distyksen kokouksen kutsumana tullut, yhdistyksen toimintaa edistänyt henkilö, yleensä 

varsinainen jäsen. Hän ei maksa jäsenmaksua eikä hänellä ole kokouksissa äänioike-

utta. (Loimu 2013, 26; Loimu 2013, 48 - 49.) 
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3.4 Oikeudet ja velvollisuudet 

 

Jäsenellä on hallinnoimisoikeuksia sekä taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia. Hallin-

noimisoikeuksiin kuuluu oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen, oikeus saada 

tietoa yhdistyksestä esimerkiksi säännöistä, pöytäkirjoista ja jäsenluettelosta ja oikeus 

moittia tuomioistuimessa yhdistyksen päätöksiä. Taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin 

kuuluu oikeus osallistua yhdistyksentoimintaan ja saada mahdollisia jäsenpalveluita.  

Oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan on laaja. Jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa 

yhdistyksen toimintaan yhdistyksen kokouksissa: jäsen voi puhua, äänestää, tehdä 

esityksiä, esittää eriäviä mielipiteitä. Hän saa myös osallistua yhdistyksen järjestämään 

toimintaan ja valvoa yhdistyksen hallinnon toimintaa esimerkiksi valitsemalla ja erotta-

malla hallituksen jäseniä. Sekä hän voi tulla valituksi yhdistyksen eri toimielimiin esi-

merkiksi hallitukseen. Jäseniä tulee kohdella yhdenvertaisesti, vaikka säännöissä voi-

daankin joillekin jäsenille myöntää erityisiä etuja. (Hallila & Riitesuo 1999, 16.) 

 

Merkityksellisin jäsenen velvollisuus on maksaa säännöissä määrätty maksu yhdistyk-

selle. Muita velvollisuuksia ovat yhdistyksen sääntöjen totteleminen ja yhdistyslain 

noudattaminen jäsenyyden ajan. Lisäksi jäsenen on hyvä hoitaa vastaanottamansa 

tehtävät sekä toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi. (Rosengren & Törrönen 2008, 

29.) Velvollisuuksiin lukeutuu myös lojaalivelvollisuus yhdistystä kohtaan eli ei saa har-

joittaa yhdistyksenvastaista toimintaa. Rekisteröidyissä yhdistyksissä jäsenillä ei ole 

vastuuta yhdistyksen tekemistä sitoumuksista. (Hallila & Riitesuo 1999, 16.) Jäsenen 

velvollisuuksiin ei kuulu esimerkiksi ehdolle asettuminen tai luottamustehtävien vas-

taanottaminen yhdistyksessä (Loimu 2013, 62). 

 

3.5 Jäsenyyden päättyminen 

 

Tavallisimmin yhdistyksen jäsenyys päättyy eroamiseen tai erottamiseen. Jäsenyys voi 

myös päättyä yksityishenkilön kuolemaan, oikeuskelpoisuuden lakkauttamiseen tai 

oikeushenkilön osalta vaikkapa purkautumiseen sekä yhdistyksen purkautumiseen. On 

myös mahdollista, että jäsenyyden lakkauttamisen taustalla on jäseneksi ottamispää-

töksen purku tai pätemättömyyden toteaminen. (Hallila & Riitesuo 1999, 16; Loimu 

2013, 63.) 
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3.5.1 Eroaminen 

 

Jäsen voi koska tahansa, ilman perusteluita, erota yhdistyksestä. Erosta voi ilmoittaa 

joko hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai eron voi merkitä yhdistyksen koko-

uksen aikana pöytäkirjaan. Yhdistyksen säännöissä voidaan tarkemmin kirjata erillisiä 

ehtoja, mutta eroamiselle ei voi määrätä mitään erityisiä velvoitteita. (Vierros ym. 2010, 

36.)  

 

Jos yhdistyksen säännöissä on määrätty eroamisaika, jäsenyys päättyy tämän ajan 

jälkeen. Yhdistyslain mukaan aika voi olla maksimissaan yksi vuosi. (Loimu 2013, 64; 

Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 13§.) 

 

3.5.2 Erottaminen 

 

Jäsenen erottaminen on hiukan vaikeampaa, vain tarkoin määrätyistä syistä jäsen voi-

daan erottaa yhdistyksestä (Loimu 2013, 19). Laki- ja säännöt antavat tarkemman syyn 

(Loimu 2013, 31). 

  

Yhdistyslain 3:13§:n mukaan jäsen voidaan erottaa seuraavista syistä: 

 Jäsen on laiminlyönyt velvoitteitaan. 

 Jäsen on toiminnallaan yhdistyksen sisällä tai ulkopuolella vahingoittanut huo-

mattavasti yhdistystä; Yhdistyksen tulee pystyä todistamaan, että huomattavaa 

vahingoittamista on tapahtunut. 

 Jäsen ei täytä jäsenehtoja. (Yhdistyslaki 13§; Loimu 2013, 32; Lydman ym. 

2005, 221.) 

 

Erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa tai mahdollisten sääntöjen nojalla 

yhdistyksen hallitus. On kuitenkin huomattavan vaikeaa erottaa jäsentä yhdistyksestä, 

jos hän on huolehtinut jäsenmaksuistaan. Jäsenyys yhdistyksessä jatkuu niin pitkään, 

kun jäsen eroaa, erotetaan, katsotaan eronneeksi, jäsen kuolee tai yhdistys lakkaute-

taan tai purkautuu. (Loimu 2013, 32.) 
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4 Yhdistyksen hallinto 

 

4.1 Hallitus 

 

Yhdistyksen hallinnosta vastaavat yhdistyksen kokous ja hallitus (Rosengren & Törrö-

nen 2008, 32). Yhdistyslain mukaan hallituksen tulee lain, sääntöjen ja yhdistyksen 

päätösten mukaan huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen pitää huolehtia 

että, yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavasti hoidettu. 

(Yhdistyslaki 6:35§; Lydman ym. 2005, 245.) 

 

Yhdistyksellä tulee olla hallitus, se on ainoa laissa määrätty, pakollinen toimielin. Vaik-

ka yhdistyslaissa puhutaankin yhdistyksen hallituksesta, voidaan käyttää myös nimitys-

tä johtokunta tai toimikunta. (Paasolainen 2012, 9; Rosengren & Törrönen 2008, 33; 

Lydman ym. 2005, 244.) Nimityksestä riippumatta hallituksen asema, tehtävät ja vas-

tuut ovat samanlaiset (Loimu 2013, 46). 

 

Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen. Hallitukseen tulee kuulua vähintään kolme 

jäsentä. Laissa ei ole asetettu hallituksen jäsenten määrälle ylärajaa, kuitenkin yhdis-

tyksen sääntöihin olisi hyvä kirjata jäsenten enimmäismäärä. Mitä suurempi yhdistys, 

sitä enemmän yleensä hallituksessa on jäseniä. Kokousmenettelyn kannalta jäsen-

määrää kannattaa miettiä, mitä enemmän ihmisiä sen raskaampaa se on. (Vierros ym. 

2010, 29.) Hallituksen jäsenille voidaan myös asettaa kelpoisuusehtoja hyvin vapaasti. 

Näitä ehtoja voi olla esimerkiksi se, että hän on yhdistyksen jäsen, tietyn ikäinen tai 

asuu tietyllä paikkakunnalla. (Lydman ym. 2005, 208.) 

 

Puheenjohtajaksi valitaan yksi jäsenistä. Haluttaessa hallitukseen voidaan myös valita 

varapuheenjohtaja ja muita erilliseen tehtäviin valittuja henkilöitä esimerkiksi rahaston-

hoitaja ja sihteeri. (Hallila & Riitesuo 1999, 20; Rosengren & Törrönen 2008, 33.) Pu-

heenjohtajalla tulee olla asuinpaikka Suomessa, ellei Patentti ja rekisterihallitus tee 

poikkeusta. Puheenjohtajalta vaaditaan vähintään täysi-ikäisyyttä, mutta muilta halli-

tuksen jäseniltä 15-vuoden ikää. Konkurssissa oleva ei voi koskaan toimia hallituksen 

jäsenenä. On mahdollista määrätä varajäseniä ja niistä tulisi määrätä säännöissä. He 

voivat olla joko henkilökohtaisia tai yleisvarajäseniä. Koska yhdistyslaissa ei määritellä 

kokousmenettelyistä, olisi sääntöihin tai yhdistyksen toimintaohjeisiin hyvä kirjoittaa 
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selkeä ohjeistus tilanteita varten selkeyttämään ja helpottamaan kokoustoimintaa. 

(Vierros ym. 2010, 29.) 

 

Verrattaessa toimintaa vaikka osakeyhtiön hallitukseen, ei yhdistyksen hallituksella ole 

mahdollisuutta hoitaa itsenäisesti yhdistyksen asioita. Hallituksen muodollinen päätös-

valta kulkee lain, sääntöjen tai yhdistyksen päätösten asettamissa rajoissa. Varsinai-

nen päätösvalta on jäsenillä. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi yhtiön päätök-

sillä ei voida siirtää hallitukselle valtaa asioissa, jotka on laissa säännelty yhdistyksen 

tai valtuutettujen kokouksessa päätettäväksi eikä näinkään voi myös toimia yhdistystä 

koskevissa muissa huomattavissa asioissa. Hallituksen rooli onkin enemmän toimeen-

paneva ja hallinnollinen, ei päätösvaltaa käyttävä. (Vierros ym. 2010, 29.) Hallituksen 

on hyvä tehdä töitä yhdessä ja yhteisvastuullisesti. Asiat hoidetaan paremmin, kun 

useammat hallituksen jäsenet osallistuvat asioiden valmisteluun ja tehtävien toimeen-

panemiseen. (Rosengren & Törrönen 2008, 34.) 

 

Päätökset tehdään usein kokouksissa, jossa kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Kokous voi 

olla muodoltaan monenlainen, mutta hallitusten jäsenten tulee olla vuorovaikutuksessa 

keskenään. Erityisesti vastuukohtien kannalta kannattaa kaikki päätöksen kirjata pöy-

täkirjaan. Yksittäinen hallituksen jäsen käyttää tilaisuudessa valtaansa. (Loimu 2013, 

50 - 51.) 

 

Hallituksella on seuraavia lakisääteisiä tehtäviä. Yhdistyslaki on määrännyt hallitukselle 

tehtäviä, jotka heidän on hoidettava: jäsenluettelon pitäminen, yhdistyksen ja valtuutet-

tujen kokouksen koollekutsuminen, erillisen äänestyksen, postiäänestyksen taikka tie-

toliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla suoritettavan äänestyksen 

järjestäminen, erillisen äänestyksen, postiäänestyksen taikka tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuneen äänestyksen pöytäkirjan laatiminen, 

yhdistyksen edustajana toimiminen, kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon 

luotettavasta järjestämisestä huolehtiminen, yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen 

konkurssiin, tilin- ja toiminnantarkastajan avustaminen ja tilinpäätöksen allekirjoittami-

nen. (Loimu 2013, 166 - 167; Loimu 2013, 51 - 53.) 

 

Seuraavaksi tehtäviä, joita hallitus voi hoitaa, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin. 

Jäsenluettelon luovuttaminen ulkopuolisille, jäsenten ottaminen yhdistykseen ellei 

säännöissä ole toisin, jäsenten erottaminen, yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden anto, 

yhdistyksen omaisuuden myynti, vaihto sekä kiinnitys, toimiminen purkautuneen yhdis-
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tyksen selvitysasiamiehenä. (Loimu 2013, 53 - 60.) Hallituksen muita tehtäviä ovat yh-

distyksen päätösten täytäntöönpano, etulinjan tukeminen, yhdistyksen muu edustami-

nen, päivittäisen toiminnan hoito ja aloite toiminnan kehityksestä (Loimu 2013, 60 - 63).  

 

Hallitus voi delegoida työtehtäviään muille esimerkiksi rahastonhoitajalle, mutta hallitus 

on silti aina vastuussa tehtävien hoitamisesta (Paasolainen 2012, 9). 

 

4.2 Päätöksenteko 

 

Kokoukset ovat keskeistä yhdistystoiminnassa. Päätösvalta yhdistyksissä on jäsenillä 

ja ylintä päätösvaltaansa he käyttävät kokouksissa. Kokousten pohjimmaisena tarkoi-

tuksena on mahdollistaa jäsendemokratian toteutuminen. (Kokkonen 2007, 48.) 

 

On kahdentyyppisiä kokouksia: yleisiä ja yksityisiä kokouksia. Yleinen kokous tarkoittaa 

sitä, että kokoukseen voi osallistua kuka tahansa. Yksityisiin kokouksiin on vain ennalta 

määrätyillä henkilöillä pääsy. (Loimu 2013, 125.) 

 

Yhdistyksen tulee järjestää sääntöjen mukaan yksi tai kaksi sääntömääräistä kokousta, 

jonka lisäksi voidaan järjestää useita jäsenkokouksia ja hallituksen omia kokouksia. 

Sääntömääräiset kokoukset ovat kaikista tärkeimpiä, näistä määrätään laissa ja sään-

nöissä. Kun on kaksi kokousta vuodessa, käytetään nimitystä kevät- ja syyskokous. 

(Rosengren & Törrönen 2008, 41 - 42.) 

   

Yleensä kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa eli käydään läpi toi-

mintakertomusta, hyväksytään tilinpäätös, myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvolli-

sille. Syyskokouksessa keskitytään tulevaan vuoteen ja päätetään jäsenmaksuista, 

toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta, yhdistyksen puheenjohtajasta ja muista 

hallituksen sekä tilintarkastajista. (Rosengren & Törrönen 2008, 41 - 42.) 

 

Jos yhdistys pitää vain yhden sääntömääräisen kokouksen vuodessa kyseessä on 

vuosikokous ja nämä kaikki asiat käydään läpi yhdessä kokouksessa. Yhdistyksen 

säännöissä määrätään kokouksen koollekutsumisesta ajasta ja tavasta. (Rosengren & 

Törrönen 2008, 41 - 42.) 

 

Yhdistyksen päätöksen teossa pääperiaate on, että päätökseksi tulee näkökulma, joka 

saa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee, jos 
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äänet ovat menneet tasan. Suurempi kannatus (3/4) tulee olla kun sääntöjä muutetaan, 

yhdistys puretaan tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovutuksesta päätetään. 

Säännöissä näitäkin on mahdollista muuttaa. (Lydman ym. 2005, 207.) 

 

4.3 Rahastonhoitaja 

 

Yhdistyksen tulee pitää kirjaa tuloistaan ja menoistaan riippumatta niiden suuruuksista. 

Yhdistyksen talousasioissa yleinen vastuu on hallituksella. Hallitus katsoo, että talous-

asiat ovat hoidettu lakien ja asetusten mukaan sekä yhdistyksen kannalta tarkoituk-

senmukaisesti. (Loimu 2013, 87.) Tämä tarkoittaa usein, että talousasioiden hoitamista 

varten hallitus valitsee rahastonhoitajan, kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt 

(Loimu 2013, 87). Usein kuitenkin pienissä yhdistyksissä sama henkilö hoitaa nämä 

asiat.  

 

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen raha-asioista. Yhdistyksen hallitus nimeää rahas-

tonhoitajan joko yhdistyksen sisältä tai ulkopuolelta. (Loimu 2013, 192.) Usein valittu 

rahastonhoitaja on hallituksen jäsen, hänen tulisi olla hyvin tarkka sekä huolellinen. 

Myöskään kirjanpidon osaamisesta, yhdistyslain ja kirjanpitolain tuntemisesta, tarkkuu-

desta ei ole haittaa. Usein varsinkin pienissä yhdistyksissä taloudenhoitajan vastuulle 

saattaa jäädä koko taloushallinnon hoito. (Rosengren & Törrönen 2008, 39.) 

 

Rahastonhoitajan työtehtäviin kuuluu useimmiten pienissä yhdistyksissä: osallistumi-

nen talouden suunnitteluun, juoksevan taloudenpidon hoito hallituksen ohjeiden ja 

määräysten mukaisesti ja hallitukselle talousasioiden esitteleminen. (Loimu 2013, 80 - 

81.) Oppaasta löytyy rahastonhoitajan työtehtävistä tarkemmin. 

 

5 Yhdistyksen kirjanpito 

 

5.1 Kirjanpitovelvollisuus 

 

Kirjanpitolain 1:1§:n mukaan jokainen yhdistys on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen, 

kuten muutkin yhteisöt. Pykälässä, jossa luetellaan kaikki kirjanpitovelvolliset, yhdistyk-

set mainitaan viidentenä ”yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu sellainen yhdistys”. 

Muu yhteisön katsotaan Hallituksen esityksessä(173/1997) tarkoittavan kalastuskuntaa 
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ja kauppakamaria. (Kallio ym. 2010, 41.) Kirjanpitovelvollisuus koskee molempia, sekä 

rekisteröityneitä, että rekisteröitymättömiä. Kirjanpitolaissa 2:1§:n mukaan kirjanpito-

velvollisen tulee merkitä kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtu-

mat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 2:1§). 

 

Kirjanpitolaista ja kirjanpitoasetuksessa on vain vähän yhdistyksiin liittyviä säännöksiä. 

Yhdistyslaissa ohjataan kirjanpitolakiin kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan osalta. 

Tärkein ohjeistus yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteistä löytyy kirjan-

pitolautakunnan eli KILA:n lausunnoista. (Vierros ym. 2010,41.) Kirjanpitolautakunta on 

tärkein hyvän kirjanpitotavan tulkitsija ja muokkaaja (Lydman ym. 2005, 22). Kuitenkin 

kirjanpitolain ja asetuksen esitetyt perusperiaatteet ovat samanlaiset jokaiselle kirjanpi-

tovelvolliselle, paitsi jos erityislainsäädännössä määrätään toisin (Perälä & Perälä 

2006, 41). 

 

Kirjanpitolautakunta otti kantaa lausunnossa (1757/2005) kirjanpitovelvollisuuden syn-

tymisajankohdasta, mistä päivästä alkaen yhteisön ensimmäinen tilikausi alkaa. Sen 

mukaan yhdistyksen ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoituspäivästä, 

jolloin alkaa myös velvoite kirjanpitomerkintöihin. Kirjanpitomerkinnät tulee tehdä kir-

janpitolain 2:4§:n mukaisesti aika- ja asiajärjestyksessä. (Perälä & Perälä 2006, 40.)  

 

5.2 Kirjanpidon tehtävä 

 

Kirjanpito on ulkoisen laskentatoimen alue, sen tarkoituksena on tallettaa taloutta kos-

kevia tietoja juoksevasti ja olla perustana tilinpäätökselle. Kirjanpito on mahdollista 

määritellä talousyksikön rahaprosessin kuvaamiseksi. Yrityksen kirjanpidon tehtävät on 

tapana jakaa kahteen ryhmään erilläänpitoon ja tuloslaskentaan. (Perälä & Perälä 

2006, 37.) 

 

Erilläänpitotehtävää kirjanpidossa harjoitetaan erottamalla talousyksikön tulot, menot, 

varat ja pääoma toisten talousyksikköjen vastaavista. Aatteellisilla yhdistyksillä on 

yleensä erillisiä rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden toiminnasta sekä taloudesta 

yhdistys on vastuussa. (Perälä & Perälä 2006, 37.) 

 

Tuloslaskenta aatteellisessa yhteisössä eroaa huomattavasti kaupallisten yhteisöjen 

tuloslaskennasta. Kaupallisessa yhteisössä ensisijainen tavoite on voiton tekeminen ja 

sen kautta osakkeenomistajille tuotettava arvonnousu. Aatteellisten yhdistysten tavoite 
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ei ole voiton maksimointi, eikä tulosta voida edes jakaa osakkaille. Aatteellisessa yhdis-

tyksessä tulee tehdä kuitenkin tilitys saamistaan tuloista, tulojen käytöstä sekä yhteisön 

varojen hoidosta. Tilityksen tarkoituksena on osoittaa kuinka tehokkaasti ja minkälaisil-

la voimavaroilla yhdistys on toteuttanut aatteellista toimintaansa. (Perälä & Perälä 

2006, 38.) 

 

Kirjanpidon tärkeä tehtävä on tuottaa informaatiota. Tätä tietoa tarvitaan sekä yhteisön 

ulkoisessa että sisäisessä suunnittelussa ja tarkkailussa. Tilinpäätösinformaatiosta ovat 

esimerkiksi kiinnostuneet yhdistyksen rahoittajat, jäsenet ja julkinen valta. Esimerkiksi 

yhdistyksen keräykseen osallistuneet ovat kiinnostuneita onko rahat käytetty keräyslu-

van ehtojen mukaisesti. Henkilöt, jotka vastaavat yhdistyksen toiminnasta, esimerkiksi 

hallitus ja muut toimihenkilöt tarvitsevat päätöksenteon ja valvonnan tueksi jatkuvasti 

tietoa, jota kirjanpito ja muu laskentatoimi valmistaa. (Perälä & Perälä 2006, 37 - 38.) 

 

5.3 Kirjanpidon periaatteet ja yleiset säännöt 

 

Kirjanpidon tulee antaa oikea kuva tuottojen ja kustannusten synnystä, toiminnan tu-

loksesta sekä yhdistyksen taloudellisesta tilasta (Loimu 2013, 88). Jokainen tili tulee 

pitää samansisältöisenä, Yhdistyksen toiminnan muuttuessa, tilien sisällön luonnetta 

voidaan muokata (Loimu 2013, 110). 

 

Kirjanpidon periaatteet ovat jokaiselle kirjanpitovelvolliselle samat. Keskeisimpiä peri-

aatteita ovat kahdenkertainen kirjanpito, hyvä kirjanpito tapa, suoriteperusteinen me-

non ja tulon kirjaaminen ja kirjausten jatkuva yhteys tositteesta kirjanpitoon ja kirjanpi-

dosta tuloslaskelmaan ja taseeseen. (Vierros ym. 2010, 42.) Keskeisimpiä dokumentte-

ja ovat joka tilikausi laadittu tililuettelo ja päivä- ja pääkirja, jotka sisältävät kirjanpidon 

tositekohtaiset tapahtumat. 

 

Kirjanpitovelvollisille yhteisiä tilinpäätösperiaatteita ovat:  

• oletus toiminnan jatkuvuudesta 

• johdonmukaisuusperiaate 

• sisältöpainotteisuus  

• varovaisuuden periaate  

• suoriteperiaate. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 3:3§.) 
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Toisin sanoen toiminnan jatkuvuuden lisäksi tulee olla johdonmukainen laatimismene-

telmien ja -periaatteiden soveltamisesta tilikaudesta seuraavaan. Huomio tulisi kiinnit-

tää tapahtuminen tosiasialliseen sisältöön, riippumatta tilikauden tuloksesta varovai-

suus, tilinavaus perustuu edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen, tilikaudelle 

kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioiminen riippumatta niiden maksupäivistä ja jokai-

sen hyödykkeen ja tase-eriin merkattavan erän erillisarvostus. (Vierros ym. 2010, 42.)  

 

Yhdistyksen tulee: 

• Pitää kahdenkeskeistä kirjanpitoa. Tässä jokainen tapahtuma tulee 

kirjata kahdelle eri tilille. Esimerkiksi jos yhdistykselle tulee jäsenmak-

susuorite, tulee suorite näkymään sekä pankkitilillä että jäsenmaksuti-

lillä. Tai jos hallituksen kokouksessa syödään kokousevästä ja eväät 

maksetaan käteiskassasta, tulee tapahtuma näkyä kassatilillä ja halli-

tuksen kokouskulut tilillä.  

• Yhdistyksen tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa, tulee toimia kir-

janpitolautakunnan lausuntojen mukaisesti.  

• 12 kuukauden pituinen tilikausi. 

• Tileistä tulee pitää selkeää ja riittävästi eriteltyä luetteloa. 

• Tapahtumat tulee kirjata aika ja asiajärjestyksessä. Eli peruskirjanpi-

dosta pääkirjanpitoon. 

• Kirjanpito tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin. To-

sitteet todentavat tapahtuneen tapahtuman. Tilanteessa, jossa tositet-

ta ei ole se tulisi tehdä itse ja allekirjoittaa, näitä tilanteita voi olla esi-

merkiksi buffet -myynti.  

• Kirjanpitomerkinnät tulee tehdä pysyvästi ja selkeästi. 

• Tilikauden päättymisen jälkeen kirjanpitokirjat ja tilikartat tulee säilyt-

tää vähintään 10 vuotta. Muu kirjanpito ja tositteet tulee säilyttää seu-

raavan kalenterivuoden alusta vähintään kuusi vuotta.  (Loimu 2013, 

89; Loimu 2013, 110 - 111.) 

 

Yhdistyksen kirjanpidossa ei tarvitse ottaa huomioon arvonlisä-, tulo taikka muita vero-

tuksellisia asioita (Loimu 2013, 111). 
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5.4 Peruskäsitteet 

 

5.4.1 Tilit 

 

Liiketapahtumat jaetaan kolmeen ryhmään. Nämä ovat menot, tulot ja rahoitustapah-

tumat. Menoja ovat esimerkiksi vuokrat ja ostot. Tuloja ovat muun muassa apurahat, 

avustukset, lahjoitukset ja jäsenmaksut. Rahoitustapahtumia ovat esimerkiksi pääoma-

sijoitukset, palautukset ja voitonjako. (Perälä & Perälä 2006, 45 - 47.) Kussakin eri 

ryhmässä on paljon eri lajeja, joita kirjanpidossa katkeamattomasti seurataan. Tapah-

tumat kerätään ryhmiin kirjanpidon tileillä. Kun jotain tietoa halutaan jatkuvasti seurata, 

kirjanpitoon luodaan seuraamista varten laskelma, jota nimitetään tiliksi. Tilillä voidaan 

seurata esimerkiksi jäsenmaksujen maksutilannetta tai yhdistyksen käteisen rahan 

määrää. Tiliin tulee merkitä kaikki muutokset mitä tapahtuu. Tilit tulee järjestää niin, 

että niihin pystyy tekemään kahdenlaisia kirjauksia ja seurata molempia ryhmiä erik-

seen. (Alhola ym. 1998, 46.) 

 

Tili koostuu kahdesta sarakkeesta, vasemmanpuolinen sarake on nimeltään debet ja 

oikeanpuolinen kredit. Tilin nimi pohjautuu siihen, mitä tilillä seurataan. Jos tilillä seurat-

taisiin vaikka yhdistyksen pankkitilin tilannetta tilinnimi voisi olla pankkitili. Seurattaessa 

jäsenmaksujen tilannetta, tili voisi olla lyhyesti jäsenmaksut. Mahdollisia muita tilin ni-

miä ovat esimerkiksi kassatili, konttoritarvike, lainat, palkat, ostovelat, vuokrat. (Alhola 

ym. 1998, 46.) 

 

Tehtäessä tileille vientejä eli merkintöjä liiketapahtumien perusteella voidaan käyttää 

erilaisia termejä. Näitä termejä ovat: merkitään, viedään ja kirjataan. Esimerkiksi liike-

tapahtuma kirjataan sekä tilin debet, että kredit-puolelle. On mahdollista puhua tilin 

veloittamisesta, kun kirjaus tehdään veloituspuolelle eli vasemmalle sarakkeelle debe-

tiin. Hyvittämisestä on kyse kun kirjaus tehdään oikealle puolelle eli krediittiin. On myös 

mahdollista, että tileistä käytetään termejä per ja an. Per tarkoittaa tilin oikeaa puolta, 

debetiä ja an tilin vasenta puolta, kreditiä. (Alhola ym. 1998, 46 - 47.) 

 

5.4.2 Kahdenkertainen kirjanpito 

 

Yhdistyslain mukaan kirjanpitovelvollisen tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei 

laissa toisin säädetä, poikkeuksena ovat ammatinharjoittajat. Pitäessään kahdenker-



21 

  

taista kirjanpitoa tulee kirjanpitovelvollisen noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. (Alhola ym. 

1998, 52.) 

 

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa pääajatus on yhtä suurien liiketapahtumien kirjaus 

tileille merkitsemällä tieto kahdelle eri tilille. Toinen kirjaus tulee tilin debet-puolelle ja 

toinen kredit-puolelle. Tehtäessä merkintää tulee kaikista liiketapahtumista tietää, mistä 

raha on tullut ja mihin se on mennyt. Kirjanpidossa rahan käyttöä on myös sen tallet-

taminen pankkiin tai saadun rahan jättäminen kassaan. Rahan käyttötarkoitus (minne 

menee) ja lähde (mistä tulee) selviää tilin nimestä. Debet on rahan käyttö ja kredit ra-

han lähde. (Alhola ym. 1998. 52.) 

 

Jokainen tapahtuma voidaan kirjata miettimällä vastausta muutamaan kysymykseen. 

Mihin tositteeseen rahamäärä on käytetty? Mistä tositteen ilmoittama rahamäärä on 

tullut? Vastauksena saadaan tarvittavat tilit ja osoittaa kummalle puolelle tiliä tehdään 

kirjaus. Lajittelukäytännössä tapahtumat kirjautuvat tileille lajien mukaan, ilman ainaista 

pohtimista mistä lajista on kyse. (Alhola ym. 1998. 52.) 

 

5.4.3 Tililuettelo 

 

Kirjanpitovelvollisella tulee olla kirjanpitotileistä, selkeä ja tarpeeksi eritelty luettelo, joka 

selittää tilien sisällön. Luettelo tulee laatia, joka tilikausi uudestaan. Kun tililuetteloa 

muodostetaan erityyppisille tuloille, menoille ja rahoitustapahtumille näille avataan 

omat tilinsä. Luettelon laajuus riippuu hyvin paljon yhdistyksen koosta, käytettävästä 

kirjanpitotavasta ja tietotarpeesta. Pienissä yhdistyksissä lyhyt tililuettelo on yleensä 

riittävä, koska liiketapahtumia ei ole niin paljoa ja tapahtumat ovat usein hyvin saman-

luonteisia. (Perälä & Perälä 2006, 71.) 

 

5.4.4 Tositteet 

 

Tosite todentaa liiketapahtuman, se on selväkielinen kirjallinen tai koneellisella tietovä-

lineellä oleva asiakirja. Nämä syntyvät tapahtumat todentavat tapahtuman. Esimerkiksi 

liiketoiminnassa tällaisia tapahtumia ovat osto- ja myyntilaskut, pankkien tiliotteet, palk-

kaluettelot ja kuitit. (Alhola ym. 2001, 37.) 
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Kirjanpitolain 2:5§:ssä määritellään tositteiden muoto hyvin tarkasti. Tosite tulee olla 

päivätty ja numeroitu. Jos peruskirjanpidosta ei ilmene tai selviä, miten tapahtuma on 

kirjattu, tositteesta tulee nähdä käytetyt tilit. Menotositteista tulee selvitä ostettu tuote ja 

tulotositteesta luovutettu suorite, myös näiden vastaanottoajankohta tai luovutusajan-

kohta. (Kirjanpitolaki 2:5§; Perälä & Perälä 2006, 76.) Tiliöintileimaa käytetään tosit-

teissa tilimerkintöjä varten, jos peruskirjanpidosta ei selvästi ilmene, miten tapahtuma 

on kirjattu. Tiliöintileimaan merkitään kaikki kirjaamisen kannalta merkittävät tiedot ku-

ten tilit ja muut viennin kannalta oleelliset asiat. Kirjanpidon kehittyessä koko ajan ny-

kyisin hyväksytään myös tositepäiväkirja tai vastaava atk-tuloste, josta tiliöinti käy ilmi. 

Erilaisia tositteita ovat esimerkiksi menotosite ja tulotosite. (Alhola ym. 2001, 37 - 38.) 

 

5.4.5 Tositteen liitteet 

 

Tositteen liite tarkoittaa liiketapahtumaan liittyvää dokumenttia. Voi olla esimerkiksi 

lähete tai saapumisilmoitus. Tapauksessa, jos kirjanpitomerkintöjen lähtökohtana ole-

vasta dokumentista käy ilmi kaikki kirjanpitolain edellyttämät tiedot ei liitedokumentteja 

tarvitse arkistoida tositteen liitteenä. Lähete tulee säilyttää dokumentin liitteenä, jos 

suoritteiden tai vaikka vastaanotettujen tuotannontekijöiden luovutus- tai vastaanotto-

hetki ei ilmene dokumentista. (Alhola ym. 2001, 39.) 

 

5.4.6 Kirjanpidon aineiston säilytys 

 

Tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva mahdollinen liikevaihto tulee säilyttää 

vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lähtien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. 

Ne tulee säilyttää joko paperisena versiona tai sähköisessä muodossa. (Alhola ym. 

2001, 39.) 

 

Tositteet tulee säilyttää kirjausjärjestyksessä, tai niin, että tositteiden ja kirjausten yhte-

ys on helposti todennettavissa. Dokumentit tulee numeroida, että kirjausten varmenta-

va dokumentti on sujuvasti jälkeenpäin löydettävissä. Yleensä tositteet numeroidaan 

juoksevassa aikajärjestyksessä. On myös mahdollista lajitella tositteita joukkoihin ta-

pahtumatyypin mukaan. Kussakin joukossa noudatetaan tällöin omaa numerosarjaa. 

(Alhola ym. 2001, 39.) 
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5.5 Kirjanpidon erityismääräykset 

 

Kirjanpitolaki ja asetus sisältävät aatteellisia yhdistyksiä koskevia erityissäännöksiä: 

 

• Yhdistys saa poistaa pysyvien vastaavien hankintamenon niiden vai-

kutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. 

• Aatteelliselle yhteisölle on erillinen tuloslaskelmakaava.  

• Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut tulee toiminnan laatu ja laajuus 

huomioon ottaen eritellä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai liite-

tiedoissa.  

• Liiketoiminnasta saa tuloslaskelmassa ilmoittaa ainoastaan tuottojen 

ja kulujen summat, jolloin tuloslaskelmaan tulee liittää erillinen tulos-

laskelma. 

• Taseessa ilmoitetaan erikseen pääoma ja varat, joiden käyttöä rajoite-

taan erityismääräyksin. 

• Yhdistys ei ole tarvitse liittää tilinpäätökseensä rahoituslaskelmaa.  

• Yhdistys saa laatia lyhennetyn tilinpäätöksen liitetiedot, jos täytyy KPL 

3:9.2§:n mainitut kirjanpitovelvollisen kriteerit. (Perälä & Perälä 2006, 

41 - 42.) 

  

Verrattaessa aatteellisen yhdistyksen kirjanpitoa ja tilinpäätöskäytäntöjä yritystoimin-

nan liikekirjanpitoon esille tulee muutamia erityispiirteitä. Seuraavista alueista on eri-

tyispiirteitä: tuloslaskelman ja taseen muoto, taseen omaan pääomaan sisältyvät ra-

hastot, avustustuotto, varainhankinta ja lahjoitukset, yleisavustukset ja aatteellisen yh-

teisön tiinpäätös. (Vierros ym. 2010, 42.) 

 

6 Yhdistyksen tilinpäätös 

 

6.1 Yleiset säännöt 

 

Yhdistyksen pitää laatia tilikauden loputtua tilinpäätös. Aikaa tilinpäätöksen tekemiseen 

on neljä kuukautta tilikauden loppumisesta. (Kirjanpitolaki 30.12.2004/1304, 6§; Loimu 

2013, 90.) Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja ta-

loudellisesta asemasta (Loimu 2013, 95; Rosengren & Törrönen 2008, 61). 
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Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Taseesta ja tuloslaskelmasta 

tulee esittää vertailutieto eli vastaava tieto edelliseltä tilikaudelta. Tuloslaskelma esittää 

tuloksen muodostumisen tilikaudella, tase esittää tilinpäätöspäivän taloudellista tilaa. 

(Perälä & Perälä 2006, 77.) Jos taseen tai tuloslaskelman erittelyä on muutettu, tulee 

edellisen tilikauden tietoa mahdollisuuksien puitteissa oikaista. Samoin toimitaan, jos 

vertailutieto ei ole jonkun muun syyn takia käytettävissä. Rahoituslaskelman liittäminen 

yhdistyksen tilinpäätökseen ei ole välttämätöntä. Sitä vaaditaan vain julkisilta osakeyh-

tiöiltä sekä yksityisiltä osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta tietyin ehdoin. (Kirjanpitolaki 

30.12.1997/1336 3:1§.) 

 

Kirjanpitovelvollinen voi jättää toimintakertomuksenkin laatimatta, jos päättyneellä tai 

sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt korkeintaan yksi seuraavista rajoista. 

• Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7300 000 euroa 

• Taseen loppusumma 3650 000 euroa 

• Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. (Perälä & Perälä 2006, 78.) 

 

Tilinpäätöstä varmentamaan tulisi myös laatia tase-erittelyt (eritellään omaisuus- ja 

velkaerät) ja liitetietojen erittelyt (eritellään liitetiedot). Nämä eivät ole kirjanpitolain mu-

kaisesti osa rekisteröitävää ja julkistettavaa tilinpäätöstä. 2004 voimaan tullut EU:n 

tilinpäätösdirektiivi painottaa toimintakertomuksen olevan tilinpäätökseen liitytettävä 

asiakirja ei osa tilinpäätöstä. (Perälä & Perälä 2006, 78.) 

 

6.2 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma on kuvaus siitä miten ja millaisista osista yhdistyksen tulos on rakentu-

nut (Rosengren & Törrönen 2008, 62). On erilaisia tuloslaskelmakaavoja, joista sääde-

tään kirjanpitoasetuksessa. Näitä laskelmakaavoja ovat kululajikohtainen, toimintokoh-

tainen, aatteellisen yhteisön ja säätiön, kiinteistö ja ammatinharjoittajan tuloslaskenta-

kaava. Yleisesti puhutaan ns. järjestökaavasta, joka on aatteellistenyhteisöjen ja sääti-

öiden tuloslaskentakaava. (Perälä & Perälä 2006, 91 - 92.) 

 

Aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelma laaditaan kirjanpitolain 1:3§:n kaavan eli järjes-

tökaavan mukaisesti. Järjestökaavassa seurataan aatteellisen yhteisön talousprosessin 

mukaista jaottelua, tuotot ja kulut esitetään kolmessa pääryhmässä. Näitä ryhmiä ovat 

varsinainen toiminta, varainhankinta ja sijoitus- ja rahoitustoiminta. Jokaiseen ryhmään 
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kuuluivat tuotot ja kulut tulee eritellä tarpeeksi kattavasti tuloslaskelmassa tai sen liit-

teessä. Järjestökaavan mukainen erittely ei usein täytä sellaisenaan erittelyvaatimuk-

sia. (Perälä & Perälä 2006, 126 - 127.) Aatteellisen yhdistyksen järjestökaava löytyy 

oppaasta. 

 

6.3 Tase 

 

Tilinpäätöksen tulee sisältää tase. Tase esittää yhdistyksen tilinpäätöspäivän taloudel-

lista asemaa. Se on tilimuotoinen laskelma, jossa vastaavaa puolella on kirjanpito vel-

vollisen varat ja vastattavaa puolelle pääomat. Vastaavaa-puoli kertoo mistä rahat on 

tullut ja vastattavaa mihin rahat ovat menneet. (Perälä & Perälä 2006, 179.) 

 

Kirjanpitoasetuksessa on annettu pienille kirjanpitovelvollisille lyhennetty tase. Lyhen-

netyn taseen tulisi helpottaa pienten yhdistysten tilinpäätösten laatimista. Lyhennettyä 

tasetta saa käyttää, jos loppuneella ja sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt maksi-

missaan yksi seuraavista arvoista: liikevaihto tai vastaava tuotto 7 300 000 euroa, ta-

seen loppusumma 3 650 000 euroa ja palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. (Perälä 

& Perälä 2006, 135 - 136.) 

 

Lyhennetty taseen kaava löytyy seuraavasta kuvio1:stä.  
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Kuvio 1.   
 

Lyhennetty tase (Loimu 2013, 92 - 93; Perälä & Perälä 2006, 136; Perälä ym. 2013, 83 

- 84; Lydman ym. 2005, 98 - 99.) 

 

Lyhennetyssä taseessa tulee eritellä myyntisaamiset, ostovelat ja saadut ennakkomak-

sut (Perälä ym. 2013, 84). Usein taseen lyhennetyssä kaavassakin on paljon sellaista, 

joka ei liity mitenkään pienen yhdistyksen toimintaan. Joten usein tase on vielä esitet-

tyä lyhyempi. (Loimu 2013, 93.) Taseen koostuminen on lyhyesti kerrottuna oppaassa. 

 

6.4 Liitetiedot 

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tämän vuoksi tarvittavat lisätiedot esitetään liitetiedoissa.  

Liitetiedoissa annetaan tarvittavat tiedot, joilla tilinpäätös täydennetään oikean ja riittä-

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

1 Aineettomat hyödykkeet

2 Aineelliset hyödykkeet

3 Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavat

1 Vaihto-omaisuus

2 Saamiset, lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen

3 Rahoitusomaisuusarvopaperit

4 Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa

Oma pääoma

1 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

2 Ylikurssirahasto

3 Arvonkorotusrahasto

4 Käyvän arvon rahasto

5 Muut rahastot

6 Edellisten tilikausin voitto (tappio)

7 Tilikauden voitto (tappio)

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Pakolliset varaukset

Vieras pääoma, lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen 
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vän kuvan hankkimiseksi. (Perälä ym. 2010, 115.) Tilinpäätös sisältää taseen ja tulos-

laskelman sekä mahdollisesti rahoituslaskelman liitetiedot. Liitetietojen ryhmittely nou-

dattaa samaa järjestystä, kuin kirjanpitoasetuksessa. (Perälä & Perälä 2006, 182.) 

Ryhmittely löytyy oppaasta. 

 

Yhdistys voi esittää Kirjanpitoasetuksen 2:11§:n mukaan lyhennetyt liitetiedot, jos lop-

puneella ja sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista raja-

arvoista: liikevaihto tai vastaava tuotto 730 0000 euroa, taseen loppusumma 3 650 000 

euroa ja palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. (Perälä ym. 2013, 116.) 

 

Lyhennettyjen liitetietojen vapautuksen saaneiden tulee kuitenkin esittää seuraavat 

liitetiedot:  

• Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset,  

takaukset, vekseli, takuu, ja muut vastuut ja vastuusitoumukset.  

• Peruste, jonka mukaan kurssia on käytetty muutatettaessa ulkomaan-

rahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen 

rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. (Perälä & Perälä 

2006, 182 - 183.) 

 

6.5 Tasekirja 

 

Tilinpäätös, toimintakertomus ja luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista sekä tieto 

niiden säilytystavoista tulee koota tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistuttua 

sidottuun tasekirjaan (Perälä ym. 2010, 56). Kirjan sivut tulee numeroida ja sitä on säi-

lytettävä vähintään 10 vuotta (Rosenberg & Törrönen, 63). 

7 Toiminnantarkastus yhdistyksessä 

 

7.1 Yleistä toiminnantarkastuksesta 

 

Tilintarkastuslain mukaan yhdistyksen tulee valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. 

Tarkastus käsittää yhteisön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 

ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastuslain ja yhdistyslain lisäksi tulee noudattaa myös 

kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Valittaessa tarkastajaa sekä toimitettaessa 
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tarkastusta tulee toimia tilintarkastuslain sekä muiden lakien mukaan. (Loimu 2013, 

195.) 

 

Toiminnantarkastuksessa, niin kuin tilintarkastuksessa, kyseessä on laillisuus, ei tarkoi-

tuksenmukaisuustarkastus. Vaikka nimi toiminnantarkastaja saattaa johtaa harhaan ja 

luoda ajatuksen yhdistyksen toiminnan ja sen tarkoituksenmukaisuuden tarkastukses-

ta. (Vierros ym. 2010, 109.) Jos yhdistys ei valitse tilintarkastajaa, tulee yhdistyslain 

mukaan valita toiminnantarkastaja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on hä-

nelle valittava myös varatoiminnantarkastaja. (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 38§.) Toi-

minnantarkastaja voidaan valita tilintarkastajan sijaan yhdistykseen, kun loppuneella ja 

aikaisemmalla tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen 

loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 

euroa tai palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Myös tilintarkastaja voidaan 

myös jättää valitsemasta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, jolla ei ole vielä tilikau-

sia. (Vierros ym. 2010, 107.) 

 

Yhdistyksellä on myös mahdollista valita sekä auktorisoitu tilintarkastaja ja maallikko 

toiminnantarkastaja. Joskus voi olla järkevä vaihtoehto valita tilintarkastajan lisäksi 

vaikka talous - ja yhdistysasioita tunteva jäsen toiminnantarkastajaksi. Molempien tulee 

antaa tekemästään tarkastuksesta oma lausunto. Tilintarkastaja laatii tilin-

tarkastuslainmukaisen tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastaja yhdistyslain 

mukaisesti toiminnantarkastuskertomuksen. (Paasolainen 2012, 23.) Riippumatta tili- 

tai toiminnantarkastajasta, hallituksen tulisi myös valvoa ja seurata taloudenpitoa (Loi-

mu 2013, 197). 

 

7.2 Toiminnantarkastuksessa tapahtuvaa 

 

Toiminnantarkastaja tarkastaa yhdistyksen talouden ja hallinnon toiminnan edellyttä-

mässä laajuudessa sekä antaa tämän jälkeen kirjallisen toiminnantarkastuskertomuk-

sen tilinpäätöksestä kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Hallituk-

sen tulee avustaa toiminnantarkastajaa antamalla esimerkiksi pyydettyjä selvityksiä. 

Toiminnantarkastajaa koskevat samat salassapitovelvollisuudet, kuin tilintarkastajaa-

kin. (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 38§.) Toiminnantarkastajalla on myös läsnäolo ja pu-

heoikeus hallituksen kokouksessa, jos käsiteltävät asiat edellyttävät hänen läsnäoloaan 

(Paasolainen 2012, 24). 
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Tarkastuskertomuksessa tulee mainita, mitä tilinpäätöstä se koskee. Jos yhdistyksellä 

on useampia tarkastajia, he voivat antaa yhteisen kertomuksen. Jos toiminnantarkasta-

ja huomaa tarkastuksessa, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa, lakia tai sääntöjä 

on rikottu, tulee se mainita tarkastuskertomuksessa. Yhdistys voi aina omissa sään-

nöissään ja päätöksissään määrätä tarkemmin tarkastuslauselman sisällöstä. (Vierros 

ym. 2010, 107.) 

 

7.3 Toiminnantarkastajan kelpoisuus ja virka 

 

Tilintarkastaja on auktorisoitu luonnollinen henkilö tai yhteisö, joka on suorittanut joko 

KHT- tai HTM-tutkinnon. KHT tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkas-

tajaa ja HTM Kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa. Tilintarkastaja ei saa olla 

vajaavaltainen, konkurssissa, liiketoimintakiellossa. Tilintarkastusyhteisön tulee ilmoit-

taa yhdistykselle kenellä on päävastuu tarkastuksen tekemisestä. (Perälä & Perälä 

2006, 341.) 

 

Toiminnantarkastajan tulee olla yhdistyslain mukaan luonnollinen henkilö, riippumaton, 

ei vajaavaltainen tai konkurssissa ja hänen toimintakelpoisuus ei saa olla rajoitettu 

(Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 38§). Hän on maallikko, jolla ei ole auktorisointia. Hänellä 

kuuluu olla yhdistyksen toimintaan nähden sellainen taloudellinen ja oikeudellinen tun-

temus tehtävän hoitamiseksi. (Loimu 2013, 196.) Yhdistyksen jäsenyys ei ole este tilin- 

tai toiminnantarkastajana olemiselle, monesti tilanteessa se on enemmänkin hyödyllis-

tä. Toiminnantarkastajalta ei vaadita samanlaisia ammatillisia vaatimuksia, kuin tilintar-

kastajilta. Hänen tulee kuitenkin nauttia jäsenten luottamusta ja voi olla yhdistyksen 

jäsen, jos toimii kuitenkin riippumattomasti. (Loimu 2013, 199.) 

 

Hallituksen esityksessä on esitetty toiminnantarkastuksen eroavan olennaisesti tilintar-

kastuksesta, varsinkin kun tarkastetaan kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Tämä johtuu siitä, 

että toiminnantarkastajalta ei vaadita laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja, ko-

kemusta, tilintarkastustutkintoa eikä toiminnantarkastukseen myöskään sovelleta tilin-

tarkastuksen kansainvälisiä standardeja. Toiminnantarkastajan tehtävänä on arvioida 

yhdistyksen hallinnon järjestämistä, tilinpäätöksen ja kirjanpidon yleistä oikeanmukai-

suutta, johdon etuudet, lähipiiritoimien asianmukaisuus ja jäsenten yhdenvertainen 

kohtelu. (Vierros ym. 2010, 107 - 109.) 
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8 Oppaan työvaiheet 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni tein ensiksi teoriakokonaisuuden valmiiksi ja vasta sen jäl-

keen ryhdyin laatimaan opasta. Miettiessäni oppaan sisältöä ja runkoa lähtökohta oli 

tiedon tarpeellisuus ja oppaan helppolukuisuus. Tämä opas on suunnattu aloittelevalle 

rahastonhoitajalle, joten asioita lähdetään käsittelemään perusasioista liikkeelle.  

 

En kokenut tarpeelliseksi liittää oppaaseen yleisistä yhdistyksistä, jäsenyyttä ja hallitus-

ta koskevia lukuja, vaikka teoriataustasta niistä löytyykin asiaa. Oppaan lukija voi halu-

tessaan saada lisää tietoa yhdistystoiminnasta kääntymällä teoriataustan puoleen. Ha-

lusin oppaan olevan kompakti tietopaketti sellaisista asioista, joita rahastonhoitaja oi-

keasti tarvitsee.  

 

Lähden liikkeelle pienestä sanastosta, jossa on selitettynä muutamia keskeisiä kirjanpi-

toon ja tilinpäätökseen liittyviä termejä. Tämän jälkeen käsitellään yhdistyksen talou-

denhoitoa rahastonhoitajan työtehtävien näkökulmasta. Sen jälkeen siirrytään kirjanpi-

toon, josta päästään tilinpäätöksen kautta toiminnantarkastukseen. Loppua kohden 

löytyy kehitysideoita kohde yhdistykselle ja kirjallisuutta, josta voi hakea lisää tietoa. 

Viimeiseksi lähteet, joita käytettiin oppaassa, yhdistyksen toiveiden mukaisesti ne ovat 

sijoitettuna sinne. 

 

Koska yhdistyksellä ei ole käytössä minkäänlaista kirjanpito-ohjelmaa kirjoitin oppaa-

seen kehitysideoihin siitä, että yhdistys voisi ladata sellaisen ja helpottaa sitä kautta 

kirjanpitotyötänsä. 

 

Ulkoasu on yksinkertainen ja selkeä. Tekstiä on havainnollistettu kaavioilla ja esimer-

keillä. 

9 Johtopäätökset ja arviointi 

 

Opinnäytetyössä ensisijaisena tarkoituksena oli tehdä opas pienen yhdistyksen rahas-

tonhoitajalle, jolla ei ole ollut aikaisempaa kokemusta rahastonhoitajan työstä. Oppaalle 

oli suuri tarve, koska rahastonhoitaja ei tiennyt mitä hänen työtehtäviin kuuluu ja kuinka 

lähteä liikkeelle hoitamaan työtehtäviään. Tämän lisäksi pyrin siihen, että opas sekä 

raporttiosuus toimisivat tietolähteenä kaikille yhdistystoiminnasta kiinnostuneille ja var-

sinkin muille samassa tilanteessa oleville pienyhdistyksille. 
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Olen toiminnalliseen opinnäytetyöhöni hyvin tyytyväinen. Sain tehtyä raporttiosuudesta 

kattavan ja helppolukuisen tietopaketin yhdistystoiminnasta, kirjanpidosta, tilinpäätök-

sestä ja toiminnantarkastuksesta. Teoriataustan tarkoitus on olla laajempi ja varsinai-

sen tuotoksen eli oppaan kohdennettu juuri tämän pienen yhdistyksen rahastonhoitajan 

tarpeiden mukaisesti. Teoriataustassa lähdetään liikkeelle yhdistystoiminnasta yleisellä 

tasolla, mitä on yhdistymisvapaus, millaisissa muodoissa yhdistystoimintaa voidaan 

harjoittaa, kuinka perustetaan yhdistys muun muassa. Seuraavaksi jäsenyydestä yh-

distyksessä, kuinka voit liittyä jäseneksi millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia on? Tä-

män jälkeen siirrytään käymään läpi mikä on hallitus, kuinka yhdistyksessä tehdään 

päätöksiä ja mitä rahastonhoitaja tekee. Siitä päästään yhdistyksen kirjanpitoon ja tilin-

päätökseen. Tilinpäätöksessä käsitellään muun muassa, kuinka pieni yhdistys voi käyt-

tää tuloslaskelmassa järjestökaavaa, taseessa ja liitetiedoissa lyhennettyä versiota. 

Lopuksi teoriataustassa on yleistä yhdistyksen toiminnantarkastuksesta.  

 

Ennen, kuin aloin tekemään opasta tein kokonaan valmiiksi työn raporttiosuuden. Mikä 

oli mielestäni järkevää, koska tehdessäni teoriataustaa opin huomaamaan olennaisia 

asioita rahastonhoitajana toimimisesta sekä siitä mitä asioita oppaaseen kannattaisi 

laittaa. Opin laajasti yhdistystoiminnasta. Tärkeimpinä lähteinä toimivat Perälän ja Pe-

rälän yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus, Kari Loimun yhdistyksen ABC- 

opas suomalaiseen yhdistystoimintaan ja yhdistystoiminnan käsikirja. Keskeisessä 

asemassa oli myös alan lainsäädäntö. 

 

Oppaan oli aluksi tarkoitus olla laajempi, mutta päätin karsia kaikki epäolennaiset aihe-

alueet pois, jotka eivät olennaisesti vaikuta rahastonhoitajan työtehtäviin. Oppaaseen 

jäi sanasto, kirjanpito, tilinpäätös, toiminnantarkastus sekä kehitysideat yhdistykselle ja 

lähteet, joista halutessaan saa aiheista lisää tietoa. Oppaan ohjeistuksen taustalla on 

keskittyminen yhdistyksen tarpeisiin. Ulkoasu jäi hyvin yksinkertaiseksi ja selkeäksi, 

että oppaan käyttäjän on helppo lukea ja etsiä tietoa siitä. Kohdeyhdistys myös toivoi 

oppaan olevan mutkaton. 

 

Opas aloitetaan sanastolla, jossa käydään muutama keskeinen kirjanpitoon ja tilinpää-

tökseen liittyvä termi läpi. Tämän jälkeen siirrytään yhdistyksen taloudenhoitoon, mitkä 

asiat kuuluvat rahastonhoitajalle pienissä yhdistyksissä ja kuinka niitä kannattaisi hoi-

taa. Sen jälkeen on vuorossa kirjanpito, jossa esimerkiksi perehdytään kirjausten tekoi-

hin muutamien esimerkkien ja teorian avulla. Sitten tilinpäätöstä, mistä tilinpäätös koos-
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tuu ja mitä pienyhdistys voi jättää tekemättä tai tehdä lyhennetysti. Lopuksi toiminnan-

tarkastajan työstä lyhyesti, mitä hän tarkastaa, jonka jälkeen esitän muutaman kehitys-

idean yhdistykselle.  

 

Minusta opas onnistui hyvin ja saavutin asettamat tavoitteet. Tietysti olisin voinut op-

paan ulkoasua saada enemmän yhdistyksen näköiseksi ja tehdä oppaan lukujen lop-

puun lyhyet tiivistelmät aiheista. Olen kuitenkin kokonaisuuteen tyytyväinen. Oppaasta 

on paljon apua yhdistyksen rahastonhoitajalle. Teoriataustasta hän saa yleistä tietoa 

yhdistystoiminnasta ja oppaasta tarkempaa tietoa ja toimintaohjeita työhönsä. Opasta 

tullaan nyt käyttämään tulostetussa muodossa, mutta he saavat myös oppaan digitaali-

sesti. Tulevaisuudessa, jos yhdistyksen tarpeet muuttuvat opasta voi muokata tarpei-

den mukaisesti. Olen myös sopinut yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa käyväni op-

paan hänen kanssaan läpi. 

 

 Seuraavaksi annan muutamia neuvoja vastaavanlaisen oppaan tekijälle. Rajaa työtä, 

miettien kohdeyhdistystäsi ja heidän tarpeitaan. On esimerkiksi turhaa kirjoittaa pitkät 

pätkät teoriaa, jota he eivät tällä hetkellä tarvitse. Jos annat valmiin työn digitaalisesti 

heille, he voivat tulevaisuudessa muokata mahdollista opasta vastaamaan uudistuneita 

tarpeitaan. Kannattaa myös keskustella alkuvaiheessa henkilön kanssa kenelle tuotos 

on tulossa, minkälaisia toiveita ja odotuksia hänellä on. 

 

Tämä vinkki liittyy työnkirjoittamisprosessiin, itse koin tehokkaimmaksi tavaksi tehdä 

aina yhden aihealueen kerralla loppuun saakka ja vasta sen jälkeen siirryin seuraavan 

aiheen kimppuun. Työtä on paljon helpompi tehdä, kun ei keskity moneen asiaan sa-

manaikaisesti ja kirjoittele sinne sun tänne.  
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1 Johdanto 

 

Tämän oppaan tavoite on antaa sinulle tietoa ja apua rahastonhoitajan työtehtävien 

hoitamisessa. Tarkoitus on, että opas olisi mahdollisimman selkeä ja ytimekäs.  

 

Aluksi esitellään yleistä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää sanastoa, joita selitään 

hiukan tarkemmin. Sen jälkeen kerrotaan taloudenhoidosta ja rahastonhoitajan työstä, 

kirjanpidosta, tilinpäätöksestä. Lopusta löytyy muutamia kehitysideoita ja kirjallisuusläh-

teitä, joista voi hakea tarvittaessa lisää tietoa. Oppaassa tullaan havainnollistamaan 

asioita muun muassa esimerkein. 

 

Aloittelevasta rahastonhoitajasta saattaa työhön tarttuminen tuntua haastavalta, mutta 

kyllä se siitä helpottuu. Kun yhdistystoimintaan ja työtehtäviin perehtyy niin huomaakin 

asioiden olevan suhteellisen helppoja. Aina, jos tarvitsee apua, voi kääntyä muiden 

puoleen tai lukea aihetta käsittelevää kirjallisuutta. 

 

Rahastonhoitaja vastaa pienissä yhdistyksissä laajasti yhdistyksen talousasioiden hoi-

dosta, maksuliikenteestä, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tekee yhteistyötä hallituksen 

kanssa talousasioihin liittyen. Hoidettaessa taloutta mahdollisimman hyvin, niin yhdis-

tyskin toimii paremmin. 

 

Onnea ja menestystä rahastonhoitajan työhön! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva lainattu, kapeke.fi 
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2 Kirjanpito- ja tilinpäätössanasto 

 

Alla on muutamia keskeisempiä termejä lyhyesti selitettynä. 

 

Tili, Kirjanpidossa taloudelliset tapahtumat kirjataan tileille. Nämä tilit ovat kaksipuolisia 

rahamääräisiä laskelmia. Vasen puoli on veloitus eli debet ja oikea puoli hyvitys eli kre-

dit. Tilin debet ja kredit - puolille laitettujen kirjausten erotus on saldo. 

 

Tilikausi, Yleisin tilikausi on kestoltaan 12 kuukautta. Se voi olla lyhyempi tai pidempi, 

kun toimintaa aloitetaan, lopetetaan tai tilikauden ajankohtaa muutetaan. Korkeintaan 

tilikauden pituus voi olla kuitenkin 18 kuukautta. Tilikauteen kuuluu tilinavaus, juokseva 

kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Kirjanpito, Yrityksen menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien sekä näiden oikaisujen- 

ja siirtoerien rekisteröimistä.  

 

Tase, Kuuluu yrityksen tilinpäätökseen. Se kuvaa yhdistyksen rahoitusaseman tilinpää-

töksen hetkellä. Vastaavaa puoli kertoo mihin yhdistyksen varat ovat sitoutuneet ja 

vastattavaa mistä varat ovat hankittu. 

 

Tulo, Aatteellisten ja muiden voittoa tavoittelemattomien yhdistysten varsinaista toimin-

taa varten saamat jäsenmaksut, lahjoitukset, avustukset ovat tuloja. 

 

Tilinpäätös, Tilikauden päättymisen jälkeen tehdään tilinpäätös. Se kuvaa yrityksen 

tulosta ja varallisuus asemaa sillä hetkellä. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen 

ja liitetiedot, rahoituslaskelma on vapaaehtoinen.  

 

Tuloslaskelma, Tilinpäätöksessä oleva tilikauden ajalta tuottojen sekä kulujen yhteen-

veto vähennyslaskuna.  

 

Kirjanpidon tapahtuma, Eli vienti, kirjattu rahallinen määrä tilin debet- tai kredit-

puolelle. Kirjanpito tulee suorittaa kahdenkertaisena eli yhdestä tositteesta tehdään 

vähintään kaksi vientiä, vientejä voi olla useampiakin. 
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Pääkirja, Tilikirja, johon kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaukset merkitään. Kirjaukset 

suoritetaan asiajärjestyksessä tileittäin. 

3 Yhdistyksen taloudenhoito ja rahastonhoitajan työnkuva 

 

Yhdistyksen tulee pitää kirjaa tuloistaan ja menoistaan riippumatta niiden määristä. 

Yhdistyksen talousasioissa yleinen vastuu on hallituksella. Hallitus katsoo, että talous-

asiat on hoidettu lakien ja asetusten mukaan sekä yhdistyksen kannalta tarkoituksen-

mukaisesti. Tämä tarkoittaa usein, että talousasioiden hoitamista varten hallitus valit-

see rahastonhoitajan, kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Usein kuitenkin 

pienissä yhdistyksissä sama henkilö hoitaa nämä asiat. Yhdistyksen hallitus nimeää 

rahastonhoitajan joko yhdistyksen sisältä tai ulkopuolelta. Usein valittu rahastonhoitaja 

on hallituksen jäsen, hänen tulisi olla hyvin tarkka sekä huolellinen. Myöskään kirjanpi-

don osaamisesta, yhdistyslain ja kirjanpitolain tuntemisesta, tarkkuudesta ei ole haittaa.  

 

Rahastonhoitajan työtehtäviin kuuluu muun muassa seuraavat: maksuliikenteen hoito 

(laskujen maksaminen ym.), kirjanpito, käteiskassa, tilinpäätös, hallituksen avustus 

talouden suunnittelussa, talousarvion toteutumisen seuraaminen ja hallitukselle tiedot-

taminen mahdollinen veroilmoitus. 

 

3.1 Maksuliikenne ja laskujen maksu 

 

Maksuliikenne on laskujen maksamista.  Kuinka homma etenee, riippuu yhdistyksestä 

ja sen koosta. On hyvin tärkeää tarkastaa, hyväksyä ja maksaa lasku sekä tallentaa 

tosite. 

 

Asiatarkastuksessa laskun aiheuttaja eli tilaaja tai ostaja tarkastaa laskun. Hän katsoo 

laskun tuotteiden saapuneen, hinnan ja alennuksien olevan oikein ja laskutoimitusten 

pitävän paikkansa. Asioiden ollessa mallillaan tarkastaja laittaa laskuun nimensä. Sen 

jälkeen hallituksen jäsenistä osoitettu laskun hyväksyjä katsoo laskun liittyvän yhdis-

tyksen toimintaan. Usein hallituksen puheenjohtaja toimii hyväksyjänä. Ennen laskun 

toimittamista kirjanpitäjälle, tulisi lasku tiliöidä. Laskuun merkitään mihin kirjanpidon 

tileille se osoitetaan menevän. Seuraavaksi lasku löytää sen henkilön, jonka tehtävä on 

maksaa lasku. Ensiksi lasku maksetaan ja sen jälkeen se tallennetaan. Hyvä tapa on 
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asettaa päällimmäiseksi pankista saatu tiliote, jonka alle tulevat tositteet, jotka on mak-

settu tiliotteen osoittamalla tavalla. Lopuksi tapahtumasta tulee tehdä tarvittavat kirja-

ukset kirjanpitoon käyttäen oikeita tilejä.  

 

3.2 Käteiskassa 

 

Parasta olisi, jos yhdistyksen kaikki raha-asiat kulkisivat pankkitilin kautta. Tiliotteesta 

pystyy silloin näkemään kaikki tulot ja menot. Joskus voi tulla eteen kuitenkin tilanne, 

että yhdistys järjestää jonkin tilaisuuden, jossa maksut ja myynnit tuottavat yhdistyksen 

kassaan rahaa. Tälläisi tilanteita voi olla muun muassa arpajaiset ja buffet-myynti. 

 

Mahdollisuuksien mukaan rahastonhoitaja saa rahojen yhteydessä kopion kuitista.  Jos 

kuittia ei ole mahdollista saada, rahoista tehdään oma tositteensa, joka varmennetaan 

allekirjoituksella.  

 

3.3 Kirjanpito 

 

Yhdistykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon tulee antaa oikea ja riittävä kuva yh-

distyksen kustannuksien ja tuottojen synnystä, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Tilien sisällön tulisi kokoajan pysyä samana.  

 

Kirjanpitolain mukaisesti yhdistyksen tulee: 

 

• Pitää kahdenkeskeistä kirjanpitoa. Tässä jokainen tapahtuma tulee 

kirjata kahdelle eri tilille. Esimerkiksi jos yhdistykselle tulee jäsenmak-

susuorite, tulee suorite näkymään sekä pankkitilillä että jäsenmaksuti-

lillä. Tai jos hallituksen kokouksessa syödään kokousevästä ja eväät 

maksetaan käteiskassasta, tulee tapahtuma näkyä kassatilillä ja halli-

tuksen kokouskulut tilillä.  

• Yhdistyksen tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa, tulee toimia kir-

janpitolautakunnan lausuntojen mukaisesti.  

• 12 kuukauden pituista tilikautta. 

• Tileistä tulee pitää selkeää ja riittävästi eriteltyä luetteloa. 
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• Tapahtumat tulee kirjata aika ja asiajärjestyksessä. Eli peruskirjanpi-

dosta pääkirjanpitoon. 

• Kirjanpito tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin. To-

sitteet todentavat tapahtuneen tapahtuman. Tilanteessa, jossa tositet-

ta ei ole se tulisi tehdä itse ja allekirjoittaa, näitä tilanteita voi olla esi-

merkiksi buffet-myynti.  

• Kirjanpitomerkinnät tulee tehdä pysyvästi ja selkeästi. 

• Tilikauden päättymisen jälkeen kirjanpitokirjat ja tilikartat tulee säilyt-

tää vähintään 10 vuotta. Muu kirjanpito ja tositteet tulee säilyttää seu-

raavan kalenterivuoden alusta vähintään kuusi vuotta. 

 

Lisää tietoa kirjanpidosta löydät oppaan kirjanpito-luvusta.  

 

3.4 Tilinpäätös 

 

Tilikauden päätyttyä yhdistyksellä on 4 kuukautta aikaa tehdä tilinpäätös. Se koostuu 

tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen. Tilinpäätöksen tehtävänä on antaa oikea sekä 

riittävä kuva yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja toiminnan tuloksesta. Se on hyvä to-

teuttaa siten, että se on verrattavissa sujuvasti edellisen vuoden tilinpäätökseen, tilin-

päätösvuoden talousarvioon ja mahdolliseen toiminnankertomukseen. Usein kirjanpitä-

jä eli pienissä yhdistyksissä rahastonhoitaja tekee tilinpäätöksestä ja hallitus vastaa 

sen oikeellisuudesta. 

 

Tilinpäätöksestä lisää tilinpäätös-luvussa. Luvussa esitetään myös tuloslaskelman ly-

hennetty järjestökaava sekä lyhennetty tase. 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1 

  8 (19) 

 

  

4 Kirjanpito 

 

Tili on kaksipuoleinen laskelma, sen kaksipuolisuus on edellytys Kirjanpitolaissa mää-

rätystä kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Tilin vasen puoli on nimeltään debet, veloitus 

ja oikea on kredit, hyvitys. Tilien debet-puoli osoittaa rahan käytön ja kredit-puoli taas 

rahan lähteen. Kun merkintä tehdään tilin vähennyspuolelle, kutsutaan sitä veloitetta-

van. Tilien laskelmalla seurataan menojen, tulojen ja rahoituserien muutoksia. Toiselle 

tilin puolelle kirjataan siis vähennykset ja toiselle lisäykset. Veloitus voidaan myös il-

maista termillä per tilin nimen edessä. Kun tiliä taas hyvitetään eli merkitään tilin oikeal-

le puolelle, voidaan käyttää termiä an tilin nimen edessä. Tiliristikko auttaa havaitse-

maan asiaa. 

Kuvio 2. Tili     

 

 

Jokainen liiketapahtuma tulee kirjata yhtä suurena vähintään kahdelle tilille. Toinen 

kirjaus menee veloitus puolelle ja toinen hyvityspuolelle. Usein käytettyjä tilejä tapahtu-

neessa tapahtumassa voi olla useampiakin. Yksittäisessä kirjanpito viennissä debet-

kirjausten summa vastaa kredit-kirjausten summaa. 

 

Kirjanpidon tulee olla ajan tasalla, kirjauksia kannattaa tehdä mahdollisimman säännöl-

lisesti. Esimerkiksi käteisellä suoritetut maksut kannattaisi kirjata jo samana päivänä 

kassakirjaan, pääkirjaan taas kaikkien kirjausten teko voisi olla kerran kuukaudessa.  

 

Kirjanpitoa on tapana hoitaa suoriteperusteisesti. Se tarkoittaa tulojen sekä menojen 

kirjaamista, kun suorite vaikkapa lasku on vastaanotettu ja luovutettu. Kirjaukset tulee 

tehdä selkeästi. Pienissä yhdistyksissä kirjanpitoa hoidetaan usein siten, että suoritteet 

merkataan tilikirjaan samanaikaisesti aika- että asiajärjestyksessä. Pienille yhdistyksille 

löytyy ilmaisia ja helppokäyttöisiä kirjanpitosovelluksia, niistä muutama sana myöhem-

min. 

Tili
Debet Kredit

Veloitus Hyvitys

Per An
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4.1 Tosite 

 

Kaikki kirjanpidolliset merkinnät pohjautuvat tositteisiin, tosite todentaa tapahtuman. 

Tositteita ovat esimerkiksi kuitit ja laskut. Tositteita on kahdentyyppisiä meno- ja tulo-

tositteita. Niiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Menotositteessa tulisi käydä ilmi 

menon syy esimerkiksi tavara, määrä sekä kenelle se on maksettu ja koska. Kuittien ja 

ostolaskujen tulee olla aina ehdottomasti alkuperäisiä. Tulotositteessa taas tulee käydä 

ilmi tulon syy esimerkiksi jäsenmaksu sen määrä, ajankohta ja maksaja. Tulee olla 

myös tosite, jos menoja tai tuloja joudutaan kirjanpidossa siirtämään. Tositteen tulee 

silloin sisältää kuka siirtää, miksi siirtää ja mistä mihin siirretään.  

 

Maksettaessa yhdistykselle jäsenmaksuja kannattaa kaikkien maksujen kulkea pankki-

tilin kautta. Silloin tositteena toimii pankin antama tosite. Aina tämä, ei välttämättä on-

nistu silloin voidaan tosite tehdä muulla tavalla. Usein rahastonhoitajan vastatessa kir-

janpidosta yhdistyksen puheenjohtajan tulisi hyväksyä tositteet. Ne tulee pitää hyvää 

huolta ja niiden tulisi olla järjestyksessä, esimerkiksi aikajärjestyksessä mappiin. Tosit-

teita tulee säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä ja niiden paikka tulee olla tie-

dossa.  

 

4.2 Mitä kirjataan ja miten 

 

Kirjanpito vientien tulee mennä aina liiketapahtumien luonteen mukaisille tileille. Tilit 

tulee pitää jatkuvasti sisällöllisesti samana, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Kir-

janpidon tilit jaetaan kolmeen ryhmään: tulotilit, menotilit ja rahoitustilit. Rahoitustilejä 

ovat raha- ja saamistilit ja pääomatilit, oma ja vieras.  

 

4.2.1 Rahatili 

 

On keskeinen tili, joka kuvaa rahavarojen muutosta. Mahdollisesti voidaan käyttää ni-

mitystä kassatili. Kirjanpidossa kassatermillä on laaja merkitys, käteiskassan lisäksi 

rahoja voi olla erilaisilla pankkitileillä. Rahatilejä kuten käteiskassa ja pankkitili ovat 

omilla tileillään.  

 



Liite 1 

  10 (19) 

 

  

Rahatilien lisäykset kirjataan debet-puolelle, vähennykset, eli kassasta maksut kredit-

puolelle. Kassaan maksujen ja kassasta maksujen vähennys kertoo tilin saldon. 

 

Seuraavaksi on lyhyt pienen pankkitilin mahdollinen sisältö: 

Kuvio 3. Pankkitili esimerkki  

 

4.2.2 Rahatilin vastatilit 

 

Kun tehdään kirjaus rahatilille kassaan tai kassasta maksusta samalla kirjataan toisel-

le/toisille tilille tai tileille samansuuruinen summa, mistä raha on tullut tai mihin rahat on 

laitettu. Kirjaus tehdään päinvastaiselle puolelle kuin rahatilille tehtäessä. Kredit, rahan 

lähde ja debet, rahan käyttö.  

 

Menotili 

 

Menosta on kyse, jos rahaa on esimerkiksi käytetty vuokriin, tuotannontekijöihin, palk-

koihin tai vastaaviin kustannuksiin. Meno ja rahatilin vastakkainen kirjaus tulee menoti-

lin veloituspuolelle. Aatteellisissa yhdistyksissä vastikkeettomat suoritukset ovat meno-

ja. Esimerkiksi apurahoihin rahojenkäyttö tulee apurahatilin veloituspuolelle.  

 

Tulotili 

 

Kyse on tulosta, kun raha saadaan myynnistä tai vaikkapa varainhankinnasta. Tulon ja 

rahatilin vastakirjaus tulee tulotilin hyvityspuolelle. Aatteellisissa yhdistyksissä tuloiksi 

katsotaan avustukset ja lahjoitukset.  

 

Pankkitili
Debet Kredit

Alkusaldo 400

Maksetaan vuokra 300

Tulee jäsenmaksuja2600

3000 300

Loppusaldo 2700

3000 3000
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Seuraavaksi muutamia havainnollistavia esimerkkejä: 

 

Kuvio 4. Jäsenmaksut  

 

 

Kuvio 5. Luotolla      

 

 

Kuvio 6. Vuokra       

 

4.2.3 Pääomatili 

 

Yhdistys saattaa saada rahaa pääomasijoituksista. Rahan lähteen vastakirjaus tulee 

pääomatilin hyvityspuolelle. Maksettaessa ne takaisin kirjaus tulee veloituspuolelle. Tilit 

jaetaan omanpääoman ja vieraanpääoman tileihin. Omanpääoman tilille kirjataan oman 

pääoman ehtoisten sijoitusten kautta tulleet rahat ja tilikauden tuloksen voitot. Oma-

pääoma syntyy useimmiten tuloksen kautta. Vieraspääoma tilit taas ovat yhdistyksen 

velkoja esimerkiksi pankeille tai tavarantoimittajille.  

Yhdistys kirjaa ylös 400 euron jäsenmaksun 7.3 saatavaksi. Jäsenmaksu

maksetaan 23.3.
Kassatili Jäsenmaksusaatavat Jäsenmaksutulot

7.3. 400 400

23.3. 400 400

Ostetaan luotolla maaliskuussa konttoriin tarvikkeita, ne maksavat 660. 

Lasku tulee maksettavaksi huhtikuussa.
Kassatili Konttoritarvike Ostovelat

Maaliskuu 660 660

Huhtikuu 660 660

Yhdistys saa toukokuussa vuokratuloa 5000 euroa ja samalla maksaa vuokraa 500 

sekä lainan korkoja 300 euroa.
Kassatili Vuokratuotot Vuokramenot

5000 5000

500 500

300

Korkomenot

300
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5 Tilinpäätös 

 

Tilinpäätös tulee laatia 4 kuukauden kuluessa tilikauden loppumisesta. Normaalisti tili-

kausi on 12 kuukautta. Se voi olla lyhyempi tai pidempi, kun toimintaa aloitetaan, lope-

tetaan tai tilikauden ajankohtaa muutettaessa. Korkeintaan se voi olla 18 kuukautta. 

Tilikauteen kuuluu tilinavaus, juokseva kirjanpito ja tilinpäätös.  

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

tilasta tilinpäätöspäivänä. Tilinpäätöksessä päätetään kirjanpidon tilit. Tilinpäätös sisäl-

tää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Taseesta ja tuloslaskelmasta tulisi esittää ver-

tailutieto eli vastaava tieto edelliseltä tilikaudelta. Tuloslaskelma esittää tuloksen muo-

dostumisen tilikaudella, tase esittää tilinpäätöspäivän taloudellista tilaa. Jos taseen tai 

tuloslaskelman erittelyä on muutettu, tulee edellisen tilikauden tietoa mahdollisuuksien 

puitteissa oikaista. Samoin toimitaan, jos vertailutieto ei ole jonkun muun syyn takia 

käytettävissä. Rahoituslaskelman liittäminen yhdistyksen tilinpäätökseen on vapaaeh-

toista. 

 

Kirjanpitovelvollinen voi jättää toimintakertomuksenkin laatimatta, jos päättyneellä tai 

sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt korkeintaan yksi seuraavista rajoista. 

  

• Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7300 000 euroa 

• Taseen loppusumma 3650 000 euroa 

• Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.  

 

 

5.1 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma on kuvaus siitä miten ja millaisista osista yhdistyksen tulos on rakentu-

nut. 

 

Aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelma laaditaan kirjanpitolain kaavan eli järjestökaa-

van mukaisesti. Järjestökaavassa seurataan aatteellisen yhteisön talousprosessin mu-

kaista jaottelua, tuotot ja kulut esitetään kolmessa pääryhmässä. Näitä ryhmiä ovat 

varsinainen toiminta, varainhankinta ja sijoitus- ja rahoitustoiminta.  
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Jokaiseen ryhmään kuuluivat tuotot ja kulut tulee eritellä tarpeeksi kattavasti tuloslas-

kelmassa tai sen liitteessä. 

 

Aatteellisen yhdistyksen järjestökaava on seuraavanlainen: 

Kuvio 7. Järjestökaava  

  

 

5.2 Tase 

 

Tilinpäätös sisältää taseen. Se esittää yhdistyksen tilinpäätöspäivän taloudellista ase-

maa. Tase on tilimuotoinen laskelma, jossa vastaavaa-puolella on kirjanpito velvollisen 

Varsinainen toiminta

1. Tuotot

2. Kulut

a) Henkilöstökulut

b) Poistot

c) Muut kulut

3. Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta

4. Tuotot

5. Kulut

6. Tuotto-/Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

7. Tuotot

8. Kulut

9. Tuotto-/Kulujäämä

Satunnaiset erät

10. Satunnaiset tuotot

11. Satunnaiset kulut

12. Yleisavustukset

13. Tilikauden tulos

14. Tilinpäätössiirrot

a) Poistoeron muutos

b) Vapaaehtoisen varausten muutos

15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä
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varat ja vastattavaa puolelle pääomat. Vastaavaa-puoli kertoo mistä rahat on tullut ja 

vastattavaa mihin rahat ovat menneet.  

 

Pienille kirjanpitovelvollisille on annettu lyhennetty tase. Lyhennetyn taseen tulisi hel-

pottaa pienten yhdistysten tilinpäätösten laatimista. Lyhennettyä tasetta saa käyttää, 

jos loppuneella ja sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt maksimissaan yksi seuraa-

vista arvoista: liikevaihto tai vastaava tuotto 7 300 000 euroa, taseen loppusumma 3 

650 000 euroa ja palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.  

 

Lyhennetty taseen kaava on seuraavanlainen. 

 

Kuvio 8. Lyhennetty tase  

 

 

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

1 Aineettomat hyödykkeet

2 Aineelliset hyödykkeet

3 Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavat

1 Vaihto-omaisuus

2 Saamiset, lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen

3 Rahoitusomaisuusarvopaperit

4 Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa

Oma pääoma

1 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

2 Ylikurssirahasto

3 Arvonkorotusrahasto

4 Käyvän arvon rahasto

5 Muut rahastot

6 Edellisten tilikausin voitto (tappio)

7 Tilikauden voitto (tappio)

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Pakolliset varaukset

Vieras pääoma, lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen 
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Lyhennetyssä taseessa tulee eritellä myyntisaamiset, ostovelat ja saadut ennakkomak-

sut. Usein taseen lyhennetyssä kaavassakin on paljon sellaista, joka ei liity mitenkään 

pienen yhdistyksen toimintaan. Joten usein tase on vielä esitettyä lyhyempi. 

 

Vastaavaa-puoli esittää yhdistyksessä olevat varat. Pysyvät vastaavat osoittavat kuin-

ka paljon yhdistyksellä omaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa tuloa tai vähentää 

menoa. Esimerkiksi yhdistyksen käytössä oleva tietokone kuuluu olla aineellisissa hyö-

dykkeissä. Vaihtuvat vastaavat taas osoittavat yhdistyksen omaisuuden tilinpäätöshet-

kellä. Se voi olla esimerkiksi yhdistyksen myynnissä olevat tuotteet esimerkiksi sukat. 

Saamiset ovat laskut mihin yhdistys odottaa maksua. Kyse on lyhytaikaisesta saami-

sesta jos se tullaan maksamaan tilikauden aikana. Saamisia voivat olla muun muassa 

jäsenmaksut.  

 

Vastattavaa kertoo yhdistyksen pääoman määrän. Oma pääoma useimmiten ilmenee 

taseessa aikaisemman tilikauden ylijäämänä tai alijäämänä sekä tilikauden ylijäämänä 

tai alijäämänä. Laskettaessa summat yhteen käy ilmi yhdistyksen omaisuus. Vieras-

pääoma tarkoittaa lainaa. Kyse on lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta, kun se tullaan 

maksamaan takaisin seuraavan tilikauden aikana. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 

puhutaan kun se tullaan maksamaan tulevan tilikauden jälkeen.  

 

5.3 Liitetiedot 

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tämän vuoksi tarvittavat lisätiedot esitetään liitetiedoissa. 

Liitetiedoissa annetaan tarvittavat tiedot, joilla tilinpäätös täydennetään oikean ja riittä-

vän kuvan hankkimiseksi.  

 

Tilinpäätös sisältää taseen ja tuloslaskelman sekä mahdollisesti rahoituslaskelman 

liitetiedot. 

 

Liitetietojen ryhmittely noudattaa samaa järjestystä, kuin kirjanpitoasetuksessa. Ryhmit-

tely menee seuraavanlaisesti: 

 

• Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

• Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
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• Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

• Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

• Tuloveroja koskevat liitetiedot 

• Vakuudet ja vastuusitoumukset 

• Liitetiedot henkilöstöstä ja toimihenkilöistä 

• Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista 

• Lähipiiriliiketoimet 

• Omistukset muissa yrityksissä 

• Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot 

• Rahoituslaskelman liitetiedot (ei asetuksessa).  

 

Lyhennetyt liitetiedot voi esittää jos loppuneella ja edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt 

enintään yksi seuraavista raja-arvoista: liikevaihto tai vastaava tuotto 730 0000 euroa, 

taseen loppusumma 3 650 000 euroa ja palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 

 

Lyhennettyjen liitetietojen vapautuksen saaneiden tulee kuitenkin esittää seuraavat 

liitetiedot:  

 Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli, ta-

kuu, ja muut vastuut ja vastuusitoumukset. 

 Peruste, jonka mukaan kurssia on käytetty muutatettaessa ulkomaanrahan 

määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole 

käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. 

 

6 Toiminnantarkastus 

 

Toiminnantarkastajat tarkastavat yhdistyksen tilikauden aikaisen kirjanpidon, tilinpää-

töksen ja hallinnon. Toiminnantarkastaja voi tehdä tilikauden aikana niin sanottuja val-

vontatarkastuksia. Näissä tarkastuksissa tarkastetaan kirjanpidon hoitamista, tosittei-

den hyväksyttävyyttä ja kassan sekä pankkitilien saldojen täsmääminen kirjanpitoon. 

Varsinainen toiminnantarkastus tehdään sen jälkeen, kun tilinpäätös on valmistunut. 

Seuraavat asiat tarkastetaan muun muassa. 
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Kuvio 9. Tarkastetaan  

Yhdistyksen kokoukset

Onko yhdistys pitänyt sääntömääräiset kokoukset?

Onko kokouksissa käsitelty lakien ja sääntöjen vaatimat asiat?

Onko ne olleet lakien sekä sääntöjen mukaiset?

Hallintoelinten päätökset

Onko hallitus toimeenpannut kokouksien päätökset?

Onko hallituksen kokouksista pöytäkirjaa?

Ovatko kokoukset olleet päätösvaltaisia?

Ovatko jäsenet yhdenvertaisia?

Käteiskassa

Onko sama suuruus kuin kirjanpidossa?

Pankkitilit

Tiliotteet pitäviä kirjanpidon kanssa?

Vieras pääoma

Kaikki kirjanpidossa?

Kirjattu hyvän kirjanpitotavan muakaisesti?

Oma pääoma

Onko hallitus tehnyt ehdotuksia ylijäämästä tai alijäämästä?

Matka- ym. Kulut

Suuruus asiallinen?

Perustuvat tositteisiin?

Varsinainen tilinpito

Onko tilikartta järkevä?

Perustuuko kaikki viennit täsmälliseen, hyväksyttävään tositteeseen?

Ovatko kaikki tulot, menot ja rahoituserät kirjanpidossa?

Ovatko viennit oikein?

Onko tilinpäätöksen perustana edellisen vuoden hyväksytty tilinpäätös?

Onko tilinpäätös oikein?

Muuta

Ovatko vakuutukset kunnossa?
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7 Kehitysideoita 

 

Mietin kehitysideoita pienelle yhdistykselle, jolla ei ole kirjanpito-ohjelmaa käytössä. 

Netistä löytyy useita ilmaisia ohjelmia, joilla pystyy harjoittamaan kahdenkertaista kir-

janpitoa. Kirjallisuudesta löytyy linkki löytämästä kirjanpito-ohjelmasta.  

 

Luulen, että tällainen ohjelma kuin Tilitin voisi sopia Mun koti ry:n toimintaan, sillä oh-

jelman pitäisi olla selkeä ja helposti muunneltavissa yhdistyksen tarpeisiin. Lisäksi se 

on täysin ilmainen ja suomenkielinen.  

 

Kirjanpito-ohjelman lisäksi yhdistyksen tulisi tehdä heti käyttämistään tileistään tililuet-

telo, joka helpottaa kirjanpidon harjoittamista. Luettelon tulee kertoa tilien sisällöstä ja 

vastata yhdistyksen toimintaan. Luetteloa kannattaa miettiä tarkoin, koska sitä ei saa 

muutella koska vain. Jatkossa kirjausten tekeminen kannattaa tehdä tapahtumasta 

mahdollisimman pian. 

8 Kirjallisuus 

 

Alla on lueteltuna lähteitä. joihin voi perehtyä halutessaan lisää tarkempaa ja laajem-

paa tietoa liittyen yhdistystoimintaan, rahastonhoitajan työhön, kirjanpitoon ja tilinpää-

töksen tekemiseen.  

 

Kari Loimu, Yhdistystoiminnan käsikirja, Sanoma pro 2013. 

Kari Loimu, Yhdistystoiminnan ABC–opas suomalaiseen yhdistystoimintaan, Into 2013. 

Samuli Perälä & Johanna Perälä, Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus, 

WSOYpro, 2006. 

 

Kirjanpitolaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

Yhdistyslaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503  

Tilitin, http://www.ilmaisohjelmat.fi/kirjanpito 
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