Petri Toikkanen
▪

Toimiva taloudenhoito

▪

▪

▪

▪

Valmennamme, fasilitoimme ja koulutamme. Tuemme
organisaatioita, johtajia, työntekijöitä ja vapaaehtoisia
muutoksessa uuteen, parempaan ja kestävämpään.
Osallisuus on sekä toimintamme tärkein arvo, että
vahvuutemme, joka erottaa meidät monista muista.

Tradenomi (YAMK): johtaminen, strategiat, kehittäminen,
hallinto ja laskentatoimi
Kouluttanut ja valmentanut
yhdistyksiä ja järjestöjä
vuodesta 2008 alkaen
Päätyönä järjestöjen strategiat ja strateginen
kehittäminen
Yhdistysaktiivi. Vuosien mittaan puheenjohtajana,
sihteerinä, hallituksen jäsenenä, taloudenhoitajana ja
toiminnanjohtajana.

Miten
suhtautua
talouteen?

Osana yhteistä ratkaisua
Olemme valmennustalo, joka auttaa muutoksessa,
saamaan ihmiset mukaan ja saavuttamaan tavoitteet.

Kouluttaja, valmentaja

Miten
järjestän
tehokkaan
taloushallinnon?
Miten saan
ihmiset
ottamaan
vastuun?

Miten rahat
saadaan
riittämään?

Miten
viestin
taloudesta?

Perustana
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistyslaki
Kirjanpitolaki,
Kirjanpitoasetus
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet
Tilintarkastuslaki
Henkilötietolaki
Arvonlisäverolaki
Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta
Jne…….

Miksi talousasiat
koetaan möröiksi?

Tarkasta tämä -diat
Kirjoita näitä ylös.
Nämä on paikkoja, jossa usein on
parantamisen varaa.

Miten talouteen tulisi
suhtautua?

Talous ja toiminta
ovat yhtä
Talous palvelee
toimintaa

Talous on yhteinen
asia
Talous on
kokonaisuus

Periaatteet

Sotkujen korjaaminen tekee
taloudenhoidosta ikävää
puuhaa

Tee laadukkaasti
Tee säännöllisesti
Tee helpoksi

Selkeä vastuunjako

Taloudenhoito
käytännön tasolla
▪

▪

▪

Toimivallan jako, luottamus
muihin
Ei kenellekään liian isoa
taakkaa
Asiat paperille

Talousarvion laatiminen
▪

▪
▪
▪

Talousarvio on toimintasuunnitelman rahallinen
muoto
Riittävän tarkka tilikartta helpottaa laadintaa.
Liian tarkka tilikartta vaikeuttaa
Pitää punnita kokonaisuus, vastaako
toimintasuunnitelman painotuksia

Talouden seuranta – seuraa ainakin näitä
TULOSLASKELMA
•
▪
▪
▪
▪

Jäsenmaksujen kertymä
Tuottojen määrä
Kulut, joiden arviointi on vaikeaa
Tuloslaskelman viimeinen rivi
Ne erät joista on itse vastuussa

TASE

Työnjakoa taloudessa
Joskus kannattaa jakaa taloudenhoidon vastuuta
Rahastonhoitaja

Taloudenhoitaja

Maksaa laskut

Tekee kirjanpidon

Tekee hankintoja

Raportoi hallitukselle

Perii jäsenmaksut

Tekee tilinpäätöksen

Huolehtii osallistumis – yms. maksujen
laskuttamisesta

Täyttää veroilmoitukset ja vastaavat
viranomaisilmoitukset

•

Paljonko rahaa on

•

Lyhytaikaiset velat ja saamiset

Menot aina hallituksen vastuulla
• Jokaisesta menosta on oltava hallituksen päätös.
Päätös voidaan tehdä etu- tai jälkikäteen.
• Jokaiseen päätökseen, josta tulee kuluja
yhdistykselle, pitäisi sisältyä maininta
käytettävästä rahamäärästä. Etukäteen menoista
päätettäessä hallitus varaa kyseisen summan
johonkin sovittuun tarkoitukseen.
• Hallitus voi helpottaa asiaa delegoimalla
päätösvallan. Delegointi pitää kirjata tarkasti
pöytäkirjaan.

Käteiskassat

Käteiskassat

Selkeä ohjeistus

•
•
•
•
•
•

Paljonko vuoden alussa rahaa
Kuka vastaa?
Milloin tehdään tilitykset?

Jos yksi neuvo pitäisi antaa, se olisi :
Vältä käteiskassoja kuin ruttoa

Miten säilytetään?
Kuka valvoo ja milloin?

Välineet kuntoon: Ei epämääräisiä lappuja ja
muovipusseja.
Turvallisesta säilytyksestä huolehdittava

•

•

Kassakirjanpito tapahtumassa

Kassakirjanpito
Vakiosumma vuoden alussa
Jokaisesta tapahtumasta merkintä

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Tapahtuma (nosto, myynti yms.)
Tarkka rahasumma
Päivämäärä

Täsmäytys kuukausittain
Tiedoksi esimerkiksi hallituksen kokoukseen
(valvonta)
Vuoden lopussa “ylimääräisten” tilitys pankkiin
Kassavastuu aina yhdellä henkilöllä
Valvontavastuu yhdellä tai useammalla.

Paljonko rahaa aluksi (kuittaus)

•

Jokaisesta tapahtumasta merkintä

•

•

•

•

Tapahtuma (nosto, myynti yms.)

•

Tarkka rahasumma

Vähintään 2 ihmistä laskee kassan ja kuittaa
tositteen
Rahat tilitetään pikaisesti pankkiin

Vaihtoehtoisia tapoja ottaa
maksuja
iZettle

•

Tarkasta tämä

Paypal
Korttimaksupäätteet (Nets, Elisa, DNA, Verifone )

•
•

Paljonko kassasa rahaa ja onko
kassakirjanpito ajantasalla?

Mobiilimaksut

•

Jos käteisliikennettä on säännöllisesti, esim.
myydään jäsenyyksiä, kirjoja, tapahtumalippuja
jne., niin korttimaksamista kannattaa harkita.
Korttimaksuista kirjanpito on aina helpompaa.
Nykyään myös moni, etenkään nuorista, ei kanna
käteistä mukanaan.

Tilinkäyttöoikeudet

Pankkitilit
Yksi tai useampi tili miten kätevämmäksi
koetaan
Verkkopankin käyttö helpottaa
Suosi sähköisiä tiliotteita (ota myös tulosteet)
Sisääntuleviin maksuihin anna viitenumerot

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Googleen “viitenumerolaskuri”
Viitenumerot säästävät rahaa
Viitenumeroiden tulee olla selkeät myös
kirjanpitäjälle

▪
▪

▪

Tarpeeksi monelle
Usein unohdetaan poistaa entisiltä
luottamushenkilöiltä
Vaatii tarkastetun pöytäkirjan tai pöytäkirjan
otteen (ts. Valitkaa pöytäkirjantarkastajat
kokouksiin jossa myönnetään
tilinkäyttöoikeuksia)

Tilinkäyttöoikeudet
TILINKÄYTTÖOIKEUDET
Päätös
Myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet yksin
taloudenhoitaja Matti Meikäläiselle (HETU
030468-154X) yhdistyksen tiliin 500001-123456.
---------------(“Laajat” sisältää verkkopankkioikeudet, tilille panot
ja nostot, maksuoikeudet yms.)
(“Yksin” tarkoittaa, että voi hoitaa pankkiasiat yksin)

Pankkikortit
▪
▪
▪
▪
▪

Riittävän monelle kortti
Tositteet talteen
Debit tai credit kortit hyviä
Visa Electron ei käy kaikissa tilanteissa
Valvonta!

Tarkasta tämä
Keillä kaikilla tilinkäyttöoikeus on?

Pankkikortin myöntäminen
PANKKIKORTIT
Päätös
Valtuutetaan taloudenhoitaja Matti Meikäläinen
(HETU 030468-154X) hankkimaan käyttöönsä
pankkikortin (pankkikortin nimi, esim. Visa Debit) yhdistyksen
tiliin 500001-123456.
----------------

Tositteet
Kaikki taloudenhoito perustuu tositteisiin

▪

Tositteista muistettavaa
Lämpökirjoitin kuitit (kauppakuitti) haalenee
parissa kuukaudessa lukukelvottamaksi. Ota
kopio valokopiokoneella, kuvaa kännykällä tai
skannaa.
Vanhoista kassakoneista tulee kuitteja, jossa
näkyy vain summa ja päivämäärä. Pitää liittää
erillinen selvitys niiden oheen.

▪

Jokaisesta tapahtumasta pitää olla tosite
Tositteesta selviää

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Päivämäärä
Selite, mitä on tapahtunut

▪

Rahasumma
Maksun muoto (tilitapahtuma,
käteinen,pankkikorttimaksu)

Ostolaskut
Kännykkäskannerit
auttavat
kuittien
kanssa

http://uk.pcmag.com/cloud-services/86200/guide/the-best-mobile-scanning-apps-of-2017

Mappiin järjestyksessä uusin ensin.
Merkinnät

▪
▪
▪

Kuka on tarkastanut (nimi tai nimikirjaimet )

▪

Päivämäärä

Laskujen tarkastus ja hyväksyntä
Vaihe

Kuka

Miten kirjoitetaan laskuun

Asiatarkastus

Laskun aiheuttaja

”Tarkastus: Nimikirjaimet ja
päivämäärä”

Hyväksyntä

Määrätty henkilö (esim. Pj)

”Hyväksyntä: Nimikirjaimet ja
päivämäärä”

Maksatus

Maksuja hoitava
(taloudenhoitaja)

”Maksatus: Nimikirjaimet ja
päivämäärä” Laskun
juokseva numero esim. ”503”
ja ympyrä ympärille

Tiliöinti

Kirjanpitäjä

Tilit debit-credit ”6200/1900”

Arkistointi

Kirjanpitäjä

Laskun juokseva numero
esim. ”503” ja ympyrä
ympärille

Ristiintarkastus
▪

▪

Jos esimerkiksi puheenjohtalle maksetaan
matkakorvauksia, pitää jonkun toisen hyväksyä
matkalasku
Kannattaa määrittää kuka hyväksyy kenenkin
laskun

Arkistointi

Tarkasta tämä

▪

Onko laskunne tarkastettu ja
hyväksytty? Löytyykö riittävät
merkinnät?
▪

Tavoitteena hyvä
dokumentaatio
hallinnon
helpottamiseksi ja
historiankirjoituksen
vuoksi
Nopeaa ja helppoa
kun tekemisen malli
on mietitty ja
välineet on oikeat

Arkistointijat

Arkistointijat

Aineisto

Aika

Aineisto

Aika

•
•
•
•

Pöytäkirjat liitteineen
Tilinpäätökset
Säännöt
Toimintasuunnitelmat jakertomukset
• Yhdistysrekisteriasiakirjat

Pysyvästi

• Jäsenluettelot
• Kirjeenvaihto

Vaihtelee

Kannattaa säilyttää pysyvästi
historiankirjoitusta varten

Palkkalaskelmat ja -todistukset

50 vuotta

Kirjanpidon tositteet

6 vuotta

• Alustukset
• Puheet
• Yhdistystä koskevat
medialeikkeet
• Lehdistötiedotteet ja
julkilausumat
• Valokuvat
• Omat painotuotteet
• Tilaisuuden ohjelmat ja
osallistujalistat

Arkistointitapa
▪
▪
▪
▪

Ei pelkkiä sähköisiä kopiota
Tietokoneen muisti 2-5 vuotta
CD-levy 10 vuotta
Paperi 300-3000 vuotta (lasertulostus,
kopiokone tai painokone)

Tarkasta tämä
Millä tulostimella dokumenttisi
tulostetaan? Lukeeko koneessa
“laser”?

Arkistointitapa

Arkistokaava

▪

Arkistointikaava kannattaa laatia

▪

▪

Yksinkertaisin välinein

▪

▪
▪
▪
▪

kansiot
välilehdet
kansion nimiöintitarrat
lukollinen arkistokaappi

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kirjanpidon
ihmeellinen maailma

Säilytysjat
Käytettävät paperit
Käytettävät arkistokotelot
Arkiston sijainti
Arkistomateriaalin lainaaminen
Tarpeettomien asiakirjojen hävitys
Kenellä vastuu ja kuka hoitaa käytännössä
Kenelle luovutetaan materiaalit oman
toimikauden päättyessä.

Kirjanpitovelvoite
1. Pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa
Kaikki tapahtumat kirjataan kahdelle tilille.
Toista tiliä “veloitetaan” eli tapahtuma kirjataan
sen debit-puolelle
Toista tiliä “hyvitetään” eli kirjaus tapahtuu kreditpuolelle

Kirjanpitovelvoite
1. Pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa
Esimerkiksi.
Maksetaan 35 euron tilavuokra lasku pankkitiliä
käyttäen. Kirjataan:
Tilinnimi

Tilin numero

Kirjaus

Tilavuokrat

6300

DEBIT 35,00

Pankkitili

1910

KREDIT 35,00

Kirjanpitovelvoite

Kirjanpitovelvoite
2. Noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Hyvä
kirjanpitotapa tulee mm. Kirjanpitolautakunnan
yleisohjeista
Toisin sanoen, ei kannata tehdä mitään “luovia”
ratkaisuja omin päin.
Erityiskirjaukset esimerkiksi varausten teko,
poistot, verot, eläkevaraukset yms. On parempi
jättää ammattikirjanpitäjien huoleksi.

Kirjanpitovelvoite

3. Noudatettava 12 kuukauden tilikautta

4. Pidettävä tileistä selkeää ja riittävästi eriteltyä
luetteloa, eli tilikarttaa

Poikkeuksena ensimmäinen tilikausi tai
siirtymätilikausi, jossa aloitus ja päätöspäivää
siirretään.

Tilien numerointi ja tilien nimet on vapaasti
määriteltävissä.
Kuitenkaan ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista
tehdä hämääviä tilinnimiä.
Tilinumerointiin kannattaa käyttää jotain valmista
mallia esimerkiksi kirjanpito-ohjelmistosta

Kirjanpitovelvoite

Kirjanpitovelvoite

5. Tilitapahtumat on kirjattava aika- ja
asiajärjestyksessä

6. Kirjanpito muodostetaan päivättyjen tositteiden
mukaan.

Aikajärjestys “päiväkirja” mitä kirjauksia on tiettynä
päivänä tapahtunut

Jos tosite puuttuu, se on laadittava
vapaamuotoisesti itse ja sen on vähintään yhden
ihmisen allekirjoitettava (ts. todistettava että tosite
pitää paikkaansa)

Asiajärjestys “pääkirja”, mitä yksittäisellä tilillä on
tapahtunut

Kirjanpitovelvoite

Kirjanpitovelvoite
7. Tehtävä kirjanpitomerkinnät selvästi ja
pysyvästi

8. Säilytettävä kirjanpitoaineisto
•
•

Ei siis lyijykynää, ei haalistuvaa paperia, ei
mustesuihkutulostusta
Selkeä käsiala tai mieluummin atk-järjestelmä

•

Kirjanpitokirjat ja tilikartta 10 vuotta
Tositteet 6 vuotta
Ei siis lyijykynää, ei haalistuvaa paperia, ei
mustesuihkutulostusta

Taseen puolet

Olennainen ero
TULOSLASKELMA

TASE

Tietyn ajanjakson ajalta
kaikki tuotot - kulut = tulos

Yhden hetken läpileikkaus
varoista ja veloista

.
im
es 2.
los .1
Tu 1.-31
1.

Tilikausi,
alkupäivä loppupäivä

Tase, esim.
31.12.
Tilikausi,
alkupäivä loppupäivä

Vastaavaa

Vastattavaa

Missä rahat ovat? Mihin ne
ovat sitoutuneet?

Mistä rahat ovat tulleet?
Mikä on niiden alkulähde

Eriä kuten:

Eriä kuten:

• Pankkitili, käteiskassa

• Edellisten vuosien
tulosten kertymä

• Saamiset
• Kalusto ja koneet
• Varastot
• Omistuksessa olevat
osakkeet

• Ulkopuolisilta otetetut
velat
• Ostovelat
• Rahastot

Tilinpäätös
▪

▪

Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat sen
jälkeen kun tilinpäätös on hallituksen
kokouksessa hyväksytty (poikkeustilanteesa
hallituksen enemmistö)
Hallinnon ja talouden kannalta vuoden
tärkeimpiä tai tärkein dokumentti

AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN
TULOSLASKELMAKAAVA
Valtioneuvoston asetus 1753/2015
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
10. Yleisavustukset
11. Tilikauden tulos
12. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Verotusperusteisten varausten
muutos
c) Konserniavustus
13. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilintarkastus
▪

▪
▪

Vain auktorisoitu tilintarkastaja voi tehdä
tilintarkastuksen
HTM tai KHT –tilintarkastaja
Voi olla myös tilintarkastuyhteisö

Tilintarkastus
Tulee suorittaa jos 2 raja-arvoa ylittyy

▪
▪
▪

▪

Toiminnan tarkastus
▪

▪

▪
▪

Jos ei ole velvoitetta tilintarkastukseen, pitää
olla toiminnantarkastaja
Toiminnantarkastaja voi olla talouteen ja
hallintoon perehtynyt maallikko
Usein yhdistyksen jäsen, siitä on myös etua
Toiminnantarkastaja käy tilintarkastuksen
tapaan yhdityksen hallinnon ja talouden läpi ja
antaa siitä lausunnon

Taseen loppusumma yli 100 000 euroa
Liikevaihto tai vastaava tuotto yli 200 000 euroa (ei
lueta yleisavustuksia)
Palveluksessa keskimäärin 3 henkilöä

Tilintarkastus
Jos rajarvot ylittyvät:

▪
▪

Ennen 1.9.2010 rekisteröidyissä yhdistyksissä
voidaan valita 1 tilintarkastaja ja 1
toiminnantarkastaja jos säännöissä puhutaan
kahdesta tilintarkastajasta

Jos raja-arvot eivät ylity:

▪
▪

▪

Ennen 1.9.2010 rekisteröidyissä yhdistyksissä voidaan valita
toiminnantarkastajat vaikka säännöissä puhutaan
tilintarkastajastajien valitsemisesta
Poikkeuksena tilanne, että säännöissä on erikseen mainittu,
että tilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM -tilintarkastaja

Tilintarkastustuksen dokumentit
Tilin- / toiminnantarkastuskertomus

▪
▪
▪

▪

▪

▪

Tarkastajat tutkivat
▪

Vakiomuotoinen

Kokoukset suhteessa sääntöihin (onko pidetty
ajallaan, onko säännöissä määrätyt asiat käsitelty…)
Hallintoelinten päätökset (laillisuus, päätösvaltaisuus,
täytäntöönpano…)

Ei välttämättä sisällä enää lausetta “Puollan tili-ja
vastuuvapauden myöntämistä”

▪

Merkitään suuret puutteet

▪

Käteiskassat ja pankkitilit

Tilin-/toiminnantarkastuspöytäkirja, havaitut
pienemmät ongelmat

▪

Palkat, sivukulut

▪

Matkakulut ym. korvaukset

Tilin- /toiminnantarkastusmerkintä
tilinpäätökseen

▪

Kirjanpito

▪

Muut talouden ja halinnon kannalta oleelliset asiat
(vakuutukset, jäsenrekisterin hoito..)

Avustushakemukset
▪

Hallinnon ja
talouden
erityiskysymyksiä

▪

▪

▪

▪

Tulee selvitä selkeästi mihin avustusta haetaan
-> tarkoitus ja tavoitteet
Haetaan aina tiettyjen kulujen kattamiseksi, joten
kulut tulee eritellä hyvin
Jos ei ole kuluja, ei ole kenenkään tarvetta
avustaakaan!
Perustiedot, tilinumerot, yhteystiedot yms. oikein
(yllättävän usein näissä ongelmia)
Liitteeksi usein toimintasuunnitelma ja
talousarvio, mahdollisesti myös toimintakertomus
ja tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Verotus
Pääsääntöisesti yhdistys ei maksa veroja,
koska on määritelty “yleishyödylliseksi”
Verot tulee maksaa, jos “varainhankinta” täyttää
liiketoiminnan kriteerit mm.

▪

▪

▪

Voluumi

▪

Ammattimaisuus

▪

Säännöllisyys

▪

Elanto joillekin henkilöille

▪

Suuri taloudellinen voitto

▪

Riskialttius

▪

Suurta pääomaa vaativaa

Arvonlisäverotus
▪

▪

▪

▪

Liiketulostaan voi yhdistys olla
arvonlisäverovelvollinen
Arvonlisäverovelvollisuus kun liikevaihto
yli 10 000 euroa vuodessa
Arvonlisäverovelvollisuus merkitään
Verohallinnolle arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin
Arvonlisäverokannat 24% yleinen, 14%
elintarvikkeet ja 10%

ALV-kannat
Arvonlisäverokannat

24%
14%
10 %

Vapautus

Arpajaisverot
▪

Yleinen

▪
Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut
(ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)
Henkilökuljetukset
Kirjat
Liikuntapalvelut
Lääkkeet
Majoituspalvelut
Pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin
Yleisradion valtion televisio- ja radiorahastosta saama määräraha
Vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit
Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito
Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja
neuvontapalvelut)
Arpajaiset ja rahapelit,
Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot
Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti
Julkiset hautauspalvelut

Arpajaisista maksetaan verot omatoimisesti
Ei tarvitse maksaa jos veron summa on alta 50
euroa kalenterikuukaudelta
Veron määrä

Arpajaisten tyyppi

12% tuotoista

Yksinoikeudelle toimeenpantavat
arpajaiset

1,5% tuotosta

Tavara-arpajaiset, arvauskilpailut ja
tavaravoittoautomaatit

5% voittojen arvosta

Bingopelit

30% palkintojen arvosta

Muut arpajaiset

14.6.2017. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/47986/arpajaisten-verotus/

Verovapaat korvaukset
luottamushenkilöille

Kulukorvaukset
luottamushenkilöille

Pidettävä kirjaa paljonko kilometrikorvauksia ja
päivärahoja on jokaiselle henkilölle maksettu
Kilometrikorvausten verottomuuden yläraja
2000 euroa / vuosi
Päivärahoja enintään 20 päivältä / vuosi

▪

▪

▪

Matkakulukorvauksia (junaliput, bussiliput,
taksit, hotelliyöt) voidaan maksaa niin monta
kertaa kuin on tarvetta, kunhan se vain liittyy
yhdistyksen toimintaan
Verovapaita matkakorvauksia
(kilometrikorvauksia) ja päivärahoja
Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

▪

▪

▪
▪

Verovapaat korvaukset
luottamushenkilöille
Kaikki verovapaat
matkakustannusten
korvaukset tulee
ilmoittaa
Tulorekisteriin
1.1.2019 alkaen.

Kilometrikorvaus 0,42e / km
Päiväraha 19e /yli 6 tuntia ja 42 e /yli 10 tuntia

Palkka, palkkio, työkorvaus
▪

▪

Enimmäismäärät vuonna 2018

▪

▪

Pääsääntöisesti kaikki henkilölle työstä
maksettava korvaus on palkkaa.
Myös auto-, puhelin-, ravinto- ja asuntoetu ovat
palkkaa

Palkalla tarkoitetaan
▪

▪

Kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja
korvausta, joka saadaan työ- tai
virkasuhteessa;
Kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja
esitelmäpalkkiota, hallintoelimen jäsenyydestä
saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota,
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön
yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä
luottamustoimesta saatua korvausta.

Tulorekisteri
• Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä
maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset
sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset
kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
• Tulorekisterin tietoja käyttävät
• Verohallinto
• Kela
• Työttömyysvakuutusrahasto (TVR)
• Työeläkelaitokset
• ETK

Tulorekisteri
• Tulorekisteri on kansallinen sähköinen
tietokanta tulotiedoille.
• Tulorekisteri tulee käyttöön 1.1.2019
• Sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot
jokaisesta tulonsaajasta erikseen.
• Työnantajat tai muut suorituksen maksajat
ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista
ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän
kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteri
• Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten
korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.
Verovapaista kustannusten korvauksista
ilmoitetaan kilometrikorvaukset, päivärahat ja
ateriakorvaukset.
• Majoittumiskorvauksia ja kuittia vastaan
maksettuja matkalippuja ei ilmoiteta
tulorekisteriin. Matkakustannusten korvaukset
on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei
maksettaisi.

Tarkasta tämä

Toimintaa
helpottavia
käytäntöjä

Onko yhdistyksellänne olemassa
matkakustannusten korvaamisesta
ohjeistus? Kuka ilmoittaa
tulorekisteriin maksuista?

Sähköinen taloushallinto

Toimiminen tilitoimiston kanssa
▪

▪
▪

▪

Tulee olla selkeä näkemys puolin ja toisin mitä
halutaan
Asiakkaan toiminta ratkaisee lopputuloksen
Helpompi toimia, jos on tiettty kirjanpitäjä jonka
kanssa toimitaan
Jos ei ole nimettyä kirjanpitäjää, asiakkaan
kannattaa tehdä hyvin tarkka ohjeistus
tilitoimistolle

▪
▪

▪

Markkinoilla lukuisia erilaisia vaihtoehtoja
Kokonaisratkaisuun pyrkivät verkkopalvelut
(mm. Procountor, Netvisor, Adminster,
Heeros, Fivaldi, Netbaron jne.), ovat
modernein vaihtoehto
Lisäksi on erilaisia sähköisiä kirjanpitoohjelmia (esim. Asteri), tilitoimistojen omia
liittymiä,verkkolaskutusohjelmia,
palkanlakentaohjelmia jne.

Sähköinen taloushallinnon hyödyt
▪
▪

▪
▪

▪

Sähköisestä taloushallinnosta
muistettava

Helpottaa ja nopeuttaa
Tositteet ovat varmassa
tallessa
Jää dokumentaatio
Helppo palata
vanhoihinkin asioihin
Monet asiat toimivat
“nappia painamalla”

▪
▪
▪

▪

Huolellinen suunnittelu
▪

▪
▪
▪
▪

Suunnitteluun kannattaa
käyttää reilusti aikaa
Unohtuu liian usein
Kirjataan suunitelma ylös
Viestitään kaikille
Noudatetaan suunnitelmaa

Mikään ei toimi itsestään
Ohjelma ei “tee autuaaksi”
Ohjelma auttaa prosesseissa, mutta ei ole
prosessi itsessään
Selkeät pelisäännöt oltava aina!

Vuosikello
▪

▪
▪

Realistinen vuosisuunnittelu
suhteessa tekemiseen
Visualisoikaa vuoden etapit
Vuosikello näkyviin
kokouspaikkaan

Dokumentaatio
▪

▪

▪

Tehdyt päätökset erilliseksi listaksi, jonka
toteutumista seurataan kokouksissa
Katsotaan parin kuukauden välein, onko
dokumentit tehty
Toimintakertomusta kannattaa kirjoittaa pitkin
vuotta

Miten rahat saadaan
riittämään?

Turvallisuus
▪

▪
▪

▪

Riskejä kannattaa tarkastella säännöllisesti,
vähintään kerran vuodessa
Tehdä tarvittavia korjauksia suurimpiin riskeihin
Ei pidä joustaa jos riskin mahdolliset
vaikutukset ovat suuret
Turvallisuus ei ole naurun ja
välinpitämättömyyden asia

Kysy aina miksi? Onko
tämä todella tarpeellista?

Kasvata tuottoa

Varo pysyväksi
jääviä kuluja

Löydä avainkulut ja
avaintuotot

Miten viestin
taloudesta?

Jaa tietoa reippaasti

Selitä ja avaa jos
tiedät, kysy ja
perehdy jos et tiedä

Koulutus
▪

▪

▪

Jatkuva kouluttaminen
parantaa yhdistyksen
toimintaa
Omat koulutukset - se joka
osaa, kouluttaa muita
Luottamushenkilöiden ja
palkattujen lähettäminen
koulutuksiin

Tiivistä taloustiedon
nyrkkisäännöt

Avoimuus

Käsittele taloustietoa
säännöllisesti

▪

▪

▪

Mitä vähemmän salaista, sen tehokkaampaa
toimintaa
Hyväksytään jatkuva keskustelu ja myös
kyseenalaistaminen
Hyvin harvat asiat kannattaa pitää vain
“sisäpiirissä”

Sisäistä keskustelua
▪

▪

▪

Vähintään kerran vuodessa koko yhdistyksen
tasolla
Vinkkejä perusjäseniltä missä voitaisiin
parantaa
Parantaa kaikkien motivaatiota

Miten saan ihmiset
ottamaan vastuun
talousasioista?

Valitse taloustehtäviin
oikeanlaiset ihmiset

Määritä roolit
tarkasti

Määritä jokaiselle
hallituslaiselle oma
numero
tuloslaskelmassa

Luota ihmisiin, mutta
varmista turvallisuus

Miten järjestän
tehokkaan
taloushallinnon?

Laatu on ilmaista

Selkeät ohjeet
▪

▪
▪
▪

Lyhyet ytimekkäät ja äärimmäisen selkeät
toimintaohjeet rutiiniasiohin
Vältetään byrokratiaa
Kootaan “toimintakäsikirjaksi”
Säännöllisesti koulutetaan ja käydään läpi

Kehitä rutiinit
sujuviksi

Toimivat työvälineet
▪

▪

▪

Ei säästetä pikkujutuista,
jotka helpottavat talouden ja
hallinnon pyöritystä
Aika ajoin käydä läpi onko
työvälineet “terässä”
Kysyä neuvoa asiantuntijoilta
“miten he sen tekisivät”

Luo selkeät ohjeet ja
pelisäännöt

Mitä opittiin tänään?
Mitä aiotte tehdä omassa
yhdistyksessänne?

Kiitos!

