
Klirr i kassan!
Föreningens medelanskaffning
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Föreningens medelanskaffning

Syftet med en ideell förening är inte ekonomisk verksamhet 
eller vinst, utan utförandet av den verksamhet som definieras i 

föreningens stadgar.

Medelanskaffning är en del av föreningens övriga aktiviteter.
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Lagar och
förordningar
Föreningarnas verksamhet i Finland 
regleras av föreningslagen samt 
andra lagar och förordningar.

Bokföringslag, redovisnings-
förordning, inkomstskattelag, 
revisionslag, lag om beskattning av 
företagsinkomster, moms lag, 
lotteriskattelag…

Föreningslagen
Föreningslag 503/1989 - Uppdaterad 
lagstiftning - FINLEX ®
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https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=f%C3%B6reningslag


Medelanskaffning? Vad är/betyder det?

Det finns ett behov.

Medelanskaffning är ett arbete som möjliggör föreningens 
grundläggande verksamhet och utveckling.

Inom föreningsverksamheten är medelanskaffning allt som har med 
pengar att göra.

Den finansiella verksamheten regleras av föreningens egna stadgar.
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Medelanskaffningens principer

Medelanskaffning är ett långsiktigt arbete.

Betalaren/donatorn informeras om vad (verksamhet, föremål) pengarna 
går till.

Det skall alltid finnas ett tydligt mål för insamlingen/medelanskaffningen.

Ansvaret ligger hos föreningens styrelse
• ordförande, en styrelsemedlem, sekreteraren eller en utomstående håller i trådarna
• någon har alltid ansvaret

SILMU-byar 5Maj 2021



Gör upp en plan
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Plan för medelanskaffning

Långsiktig plan om hur föreningen samlar in sina pengar
• verksamhetsidén, insamlingsbehov, mål...

Dessutom måste den nuvarande situationen kartläggas
• aktuell statusanalys = varifrån kommer pengarna nu, av vem, till/för vem/vad...

Kräver planering och engagemang och en tydlig målsättning
• utan mål är det inte möjligt att veta om rätt saker görs på rätt sätt
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Goda råd och smarta tips
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Medlemsavgifter och donationer

Medlemsavgifter
• Föreningen besluter själv om medlemsavgift uppbärs eller inte

Supportavgift = bidrag, donation
• Månatliga donationer, engångsdonationer, legat (testamentsgåva) etc.
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Frivilligarbete
(talkotimmar)

Kostnadsfritt arbete för en 
person eller en aktör

Talkoarbete och beskattning
Förskottsuppbördsfrågor 
gällande frivilligverksamhet i 
allmännyttiga samfund och 
offentliga samfund - vero.fi

Priset på frivilligt arbete 15 €/h 
och på maskinarbete 45 €/h
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https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48059/f%C3%B6rskottsuppb%C3%B6rdsfr%C3%A5gor-g%C3%A4llande-frivilligverksamhet-i-allm%C3%A4nnyttiga-samfund-och-offentliga-samfund3/


Lotteri

Anordnande av ett varulotteri förutsätter ett tillstånd. Tillstånd för 
varulotteri kan beviljas sammanslutningar eller stiftelser med 
allmännyttiga ändamål.

Varulotterierna ska alltså anordnas så att de inbringar avkastning för 
allmännyttiga ändamål. Därför kan varulotterier inte ordnas endast 
av enbart glädjen att arrangera ett lotteri (programnummer).

Lotterilagen Lotterilag 1047/2001 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®
Polisen Tillstånd för varulotteri - Polisen (poliisi.fi)
Beskattning av lotterier Beskattning av lotterier - vero.fi
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https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011047
https://poliisi.fi/sv/tillstand-for-varulotteri
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47986/beskattning-av-lotterier/


Mindre lotteri

• sammanlagda försäljningspriset för lotterna är högst 3000 euro
• lottförsäljningen och vinstutdelningen måste ske vid samma tillställning 

(samma publik)
• Samma publik gäller alltså både tiden som lotternas försäljning och 

vinstutdelningen tar. Tillställningar som varar länge (t. ex. på torgen eller i 
entrén) uppfyller inte kraven på samma publik.

• intäkterna från mindre lotterier ska användas för allmännyttiga ändamål
• sammanlagda värdet för vinsterna i mindre lotterier ska vara minst 35 

procent av lotternas sammanlagda försäljningspris
• värdet för den minsta vinsten ska vara minst lika stort som priset för en 

lott

https://poliisi.fi/sv/nar-behovs-inget-tillstand
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https://poliisi.fi/sv/nar-behovs-inget-tillstand


Bingo
Anordnandet av bingo kräver 
tillstånd. Tillstånd för bingospel 
kan beviljas till en registrerad 
sammanslutning eller stiftelse 
med allmännyttigt ändamål. 
Avkastningen från bingospelet 
ska användas för allmännyttiga 
ändamål.
Bingotillstånd - Polisen (poliisi.fi)

Redovisning/beskattning
Beskattning av lotterier - vero.fi
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https://poliisi.fi/sv/bingotillstand
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47986/beskattning-av-lotterier/


Penninginsamling

Penninginsamlingstillstånd söks med skriftlig ansökan som lämnas 
till Polisstyrelsen

Redovisas

Ny lag 1.3.2020
Om din organisation har ett giltigt tillstånd som beviljats med stöd 
av den gamla penninginsamlingslagen, tillämpas den gamla lagens 
bestämmelser och de villkor som fastställts i tillståndet, på 
anordnandet av insamlingen och användningen av de insamlade 
medlen.

Penninginsamlingstillstånd - Polisen (poliisi.fi)
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https://poliisi.fi/sv/penninginsamlingstillstand


Crowdfunding (joukkorahoitus)
Crowdfunding har använts i många sammanhang, från katastroffinansiering till 
medborgarjournalistik, politiska kampanjer, kulturprojekt och start-up företag, 
produktion av filmer och dataprogram med fri källkod

Finlands första plattform med fokus på vederlagsbaserad crowdfunding är 
Mesenaatti.me. Har använts för att finansiera bland annat musikprojekt, nya tidskrifter 
och evenemang.

Om du planerar ett crowdfunding -projekt är det bra att ta hänsyn till den finska 
insamlingslagen = ansök om penninginsamlingslov

Om den sökande inte har något insamlingstillstånd måste man ta hänsyn till 
finansieringen. Som vederlag kan du erbjuda nästan vad som helst, men ofta erbjuder 
man saker som är karakteristiska för projektets natur. Ersättningen kan vara varor, 
tjänster, upplevelser, medlemskap eller aktier.

Tervetuloa joukkorahoitus (mesenaatti.me) 
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https://mesenaatti.me/tervetuloa-yhteisorahoitus/


Evenemang
Evenemang för antingen egna 
medlemmar eller allmänheten

Även online

Det är också värt att dra nytta av 
andra insamlingsmetoder 
undersjälva evenemanget, t.ex. 
lotteri, café…
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/
yritykset/elintarvikeala/toiminnan-
aloittaminen/elintarvikehuoneistot/toimin
nasta-ilmoittaminen_taulukko.pdf

Information om tillstånd och 
blanketter från polis och 
räddningsväsendet…
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https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/elintarvikehuoneistot/toiminnasta-ilmoittaminen_taulukko.pdf


Tillstånd

Polisen
Det är alltid bra att kontakta polisen på 
den ort där tillställningen ordnas och ta 
reda på den lokala ståndpunkten.
En tillställning kräver en anmälan 
åtminstone då den:
• är stor (flera hundra besökare)

• ordnas utomhus på offentlig plats

• behöver ordningsvakter eller trafikledare

• har utskänkning

• måste ha säkerhetsplanering
https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning

Räddningsväsendet
Enligt räddningslagen är företag och 
sammanslutningar skyldiga att för egen 
säkerhet, vid behov, uppgöra 
räddningsplaner.
• offentliga tillställningar och andra 

evenemang som kan vara förenade med 
avsevärd risk för människors säkerhet 
eller brandsäkerheten på grund av ett 
stort antal deltagare (minst 200 personer 
beräknas vara på plats samtidigt)

• eller av någon annan särskild orsak
https://www.lup.fi/sv-
fi/anvisningar_och_blanketter/raddningsplaner
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https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning
https://www.lup.fi/sv-fi/anvisningar_och_blanketter/raddningsplaner


Basarer, marknader, loppis, auktioner...
• Basarer - medlemmarnas och föreningens egna produkter till salu
• Torg - tillstånd och anmälningar vid behov
• Försäljning av livsmedel - små kvantiteter ingen anmälningsskyldighet, 

om försäljningen är regelbunden måste en anmälan göras
• kommunens livsmedelstillsyn (tillstånd för och övervakning av hantering av 

livsmedel)
•
• Inkomster från livsmedelsförsäljning är befriade från skatt vid ett enda 

evenemang. Andra café-/kioskaktiviteter är affärsinkomster.
• Loppisverksamhet är skattebefriad när de är föreningens egen återvinning 

av varor.
• När en förening hyr ut loppisbord är det erbjudandet av försäljningsställe 

vilket i sin tur är en affärsverksamhet.

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-
skattedeklaration/inkomster/f%C3%B6rv%C3%A4rvsinkomster/forsaljning_pa_loppmarknad/
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https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster/f%C3%B6rv%C3%A4rvsinkomster/forsaljning_pa_loppmarknad/


Försäljning av 
produkter

Försäljning av egna produkter
• Vykort, kalendrar, pussel, T-skjortor

Försäljning av färdiga produkter 
(återförsäljning)
• Godis, kex, toalettpapper, tvättmedel...

Sök online: varainhankinta
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Försäljning av annonsutrymme

Försäljning av annonsutrymme
Annonser i t.ex. handprogram, årsrapporter
Sälj reklamplats på byns hemsida till byns eller kommunens företagare

Annonsering invid vägar
• Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska en anmälan göras 

till NTM-centralen och ett jakande beslut erhållas ifall reklamen placeras utanför 
detaljplanerat område. 

• Handläggningstiden för anmälan är högst 30 dagar. Ett jakande beslut om att 
placera ut reklamen kostar 320 euro och ett nekande beslut 50 euro. Beslutets 
giltighetstid är högst 10 år.

Reklam invid vägar - ely - ELY-keskus
Transport- och kommunikationsverket har uppdaterad föreskriften om reklam och annonsering invid 
landsvägar 7.11.2019.
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https://www.ely-keskus.fi/mainonta-tien-varrella


Uthyrning

Uthyrning av lokaler och 
utrustning

Bra foton och utförliga 
redogörelser på hemsidorna!

SILMU-byars byarum

www.kylatilat.fi
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http://www.kylatilat.fi/


Affärssamarbete och sponsring

Affärssamarbete
Företaget ger ekonomiskt stöd, varor eller tjänster åt föreningen mot vederlag, t.ex. 
ger föreningen synlighet åt företaget i verksamheten

Interaktivt: produkter och fördelar skapas tillsammans

Sponsring
Företaget hyr och utnyttja bilden av en ideell organisation eller ett evenemang

Inte ren välgörenhet
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Understöd

Ett direkt stöd utan vederlag som ansöks om antingen för en gång eller
som ett kontinuerligt bidrag

Skall ansökas om skilt och till saken hör att man redovisar

Bl. a. kommuner, fonder och stiftelser…

Bestämda ansökningstider och kriterier

För det mesta som en summa pengar, men till bidrag kan man också räkna
t. ex. att man får (hyra) utrymmen eller apparater/redskap förmånligare
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Projekt-
finansiering
• För att utveckla verksamheten, en 

del av föreningens verksamhet
• Fundera noga på om det finns ett 

verkligt behov, resurser och risker
• Under en överenskommen tid och

för ett bestämt ändamål
• Kräver noggrann planering, 

raportering, ekonomiförvaltning
och fokus

• Rekommenderas att man
kontaktar finansiären direkt och
utreder om man kan få stöd

• Bl.a. Leader, fonder, STEA…
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SILMU 
finansieringstorg
16.9.2020

• STEA

• Opetushallitus

• AVI

• ELY

• Uudenmaan liitto

• Taike

• Svenska Kulturfonden

• Kotiseutuliitto

Information om olika finansieringsmöjligheter

Presentationer i PDF format på Leader SILMUs
hemsida

www.silmu.info – omat hankeet – Yhdessä 
osaamme

Yhdessä osaamme | silmu.info
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http://www.silmu.info/
https://silmu.info/fi/node/558


Föreningarnas affärsverksamhet

Service och tjänster mot betalning

Kan ges till privata personer, företag och kommuner

Kräver att man är aktiv, innovativ och har kunskaper i affärsverksamhet

Fokus på kundens behov och kunskap att producera rätt service

Trots beskattning ett bra sätt att få in pengar

Eventuellt krävs grundande av ett andelslag

Serviceverksamhet kan vara t.ex. byahjälp, hemtjänst…
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Föreningens/byns
affärsverksamhet
• byahjälp
• hemvård, servicehus, hemhjälp, 

städhjälp, dagvård, eftermiddags-
klubb

• sommarkiosk, lopptorg, marknad, 
bybutik

• vägunderhåll, underleverantörs-
tjänster

• landskapsvård
• utflyktsmål, logi, hyrbastu
• utvecklingsbolag, andelslag
• ….. 
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Andra sätt att
finansiera
verksamheten

Be om rabatt

Spara

Kom överens om lägre avgifter

Låt någon annan stå för kaffe
och bulle
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Tack!
Li-Marie Santala

040-158 8038
li-marie.santala@silmu.info

www.itukylat.fi

Mistä rahat toimintaan? -opas

http://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2018/08/Varainhankintaopas.pdf

Föreningsresursen Inkomstkällor - Föreningsresursen (foreningsresursen.fi)
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http://www.itukylat.fi/
http://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2018/08/Varainhankintaopas.pdf
https://www.foreningsresursen.fi/ekonomi/medelanskaffning/inkomstkallor/

