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Alkusanat

Tässä koulutuksessa käymme läpi yhdistyksen
kirjanpitoa esimerkinomaisesti ruohonjuuritasolla. 
Tavoitteena on saada käsitys, mitä yhdistyksen
kirjanpidolla tarkoitetaan ja miten se voidaan
käytännössä hoitaa.
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Koulutuksen sisältö

• Yhdistyksen kirjanpito to 24.11. klo 17.30–20.00

• 17.30–17.35 Tervetuloa!

• 17.35–18.30 Kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpitoa koskeva
lainsäädäntö

• Tositteesta tilinpäätökseen: hyvät
kirjanpitokäytännöt

• 18.30–18.45 Tauko

• 18.45–19.45 Kirjanpidon järjestäminen käytännössä

• - kirjanpidon ohjelma vai excel?

• - kirjanpito ostopalveluna

• 19.45–20.00 Kysy Ullalta!
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Pohdintatehtävä

Tapausseloste: Olen ollut aktiivisesti mukana seuratoiminnassa ja 
minua kysyttiin nyt rahastonhoitajaksi /kirjanpitäjäksi.

Kysymys: Miten yhdistyksen kirjanpito hoidetaan ja mitä se vaatii 
yhdistykseltä ja/tai rahastonhoitajalta?
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1. 
Kirjanpitovelvollisuus

ja kirjanpitoa
koskeva

lainsäädäntö
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Kirjanpitovelvollisuus

Silmu ry

Kirjanpidon 
hoitaminen



Yhdistyksen laskentatoimi

• Laskentatoimi voidaan jakaa
• Yrityksen talouden hallinto
• Rahoitus
• Kirjanpito ja tuloslaskenta

• Tai yleisimmin se jaetaan kahdeksi osa-alueeksi
• Ulkoinen laskentatoimi
• Sisäinen laskentatoimi
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Laskentatoimen tuottama
tieto

• Sisäinen laskentatoimi
• Johto ja muut päätöksentekijät

• Budjetit
• Kustannuslaskelmat
• Investointilaskelmat
• Ennusteet

• Ulkoinen laskentatoimi
• Ulkoiset sidosryhmät

• Tuloslaskelma
• Tase
• Rahoituslaskelma
• Veroilmoitus
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Laskentatoimen tehtävät

• Rekisteröintitehtävä
• Kerää yrityksen toimintaa kuvaavia lukuja esim. kirjanpito, 

varastokirjanpito, palkkakirjanpito
• Hyväksikäyttötehtävä

• Laatii kerätyn aineiston perusteella erilaisia raportteja esim. 
hinnoitteluun, kannattavuuteen liittyen

• Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa informaatiota yrityksen 
toiminnasta sen eri sidosryhmille
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Kirjanpidon tarkoitus

• Yritystoiminnan tavoitteena voiton tuottaminen, jolloin yrityksen 
omistajat ansaitsevat itselleen voitonjaon kautta rahaa

• Päätarkoitus on yrityksen tuloksen eli voiton tai tappion 
selvittäminen
• Tuotot > Kulut = VOITTO
• Tuotot < Kulut = TAPPIO

• Kirjanpidosta saadaan selville
• Tuotot ja kulut ja miten ne muodostuvat
• Yrityksen taloudellinen tilanne eli yrityksen varat ja velat
• Tietojen perusteella yrityksen omistajat voivat tehdä erilaisia 

suunnittelulaskelmia
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Kirjanpidon tarkoitus

• Kirjanpidolla on myös erilläänpitotehtävä
• Yrityksen ja omistajien rahat

• Kirjanpito toimii myös verotuksen perusteena
• Arvonlisäverotus
• Tuloverotus

• Hyvä kirjanpitotapa ohjaa kirjanpitoa sen kaikissa vaiheissa
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Kirjanpitovelvollisuus

• Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat ammatti- tai 
liiketoimintaa
• Oikeushenkilöt, kuten osakeyhtiöt, osuuskunnat, henkilöyhtiöt 

sekä yhdistykset ja säätiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia
• Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa
• Poikkeuksena

• Ammatinharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista 
kirjanpitoa jos kaksi kolmesta rajasta ei ylity:
• Taseen loppusumma 100.000 euroa
• Liikevaihto 200.000 euroa
• Henkilökunta keskimäärin 3 hlöä



Kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö

Kirjanpitolainsäädäntö
• Kirjanpitolaki

• Yleiset säädökset kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
• Arvostus- ja jaksotussäädökset
• Perustuu EU:n yhtiöoikeudellisiin direktiiveihin (4. ja 7.)

• Kirjanpitoasetus
• Esitystekniset säädökset

• Useat muut lait, säädökset ja lausunnot
• Yhdistyslaki
• Elinkeinoverolaki
• Kirjanpitolautakunnan lausunnot
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Kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö

Kirjanpitoasetus
• Kirjanpitoasetuksessa säädetään 

• Tuloslaskelma- ja tasekaavat
• Rahoituslaskelma
• Liitetiedot
• Konsernitilinpäätöksen esittämiskaavat
• Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
• Tase-erittelyt



Yhdistyslaki

• Yhdistyksen toimintaa säätelee yhdistyslaki
• turvaa suomalaisten yhdistysten tasa-arvoisen aseman

• Yhdistyksen perustavassa kokouksessa laaditaan yhdistyksen säännöt
• yhdistyksen nimi
• yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta
• yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
• jäsenen velvollisuus suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja
• yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä tai 

vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi
• yhdistyksen tilikausi
• milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan 

ja vastuuvapaudesta päätetään
• miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan
• miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle
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2. Tositteesta
tilinpäätökseen:

Hyvät
kirjanpitokäytännöt
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Yhdistyksen kirjanpito

• Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen
• Yhdistyksen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa

• jokainen tapahtuma kirjataan kahden tai useamman tilin vastakkaisille 
puolille, toisen tilin hyvityspuolelle (kredit) ja toisen veloituspuolelle 
(debet)

• Kirjanpitoon kirjataan yhdistyksen kaikki liiketapahtumat:
• Tulot
• Menot
• Rahoitustapahtumat (esimerkiksi saamisesta tullut maksusuoritus tai 

velan maksu)
• sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät (esimerkiksi virheiden korjaukset ja 

siirtoerät kuten tilinpäätöksen jaksotukset.) 



Kahdenkertainen kirjanpito

• Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon tileille, joka on kaksipuoleinen laskelma
• Toiselle puolelle lisäykset, toiselle vähennykset

• Voidaan kuvata ns. tiliristikolla

• Tilien debet-puolelle tehtävä merkintä osoittaa aina rahan käytön ja kredit-
puolelle tehtävät merkinnät aina rahan lähteen

18

         Tilin nimi

Debet Kredit

Per An

         Tilin nimi

Rahan Rahan

käyttö lähde



Kahdenkertainen kirjanpito

• Oikeat kirjaukset ja tilit voidaan selvittää kaksivaiheisesti:
• Löydä vastaus kahteen kysymykseen:
1. Mihin suuntaan raha liikkuu? 

• Ratkaise mitä kassassa tapahtuu ja tee merkintä
• Kassa kasvaa (debet) tai vähenee (kredit)
• Luotolla ostettaessa/myytäessä ostovelat ja myyntisaamiset 

toimivat kassan korvikkeena, kunnes raha todella liikkuu
2. Mitä tapahtuu (mikä aiheuttaa rahan liikkeen)?

• Valitse tili, joka aiheuttaa rahan liikkeen ja tee sille (kassan) 
vastakirjaus

• Muista aina debet = kredit
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Tilinavaus

• Tilinavauksen on perustuttava aina edellisen tilikauden päättäneeseen 
taseeseen.

• Kaikki taseessa olevat erät siirtyvät seuraavan vuoden 
alkusaldoiksi.

• Esim. käyttöomaisuuden kalustoluettelo, myyntisaamiset 
reskontralistasta, siirtovelat
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Yhdistyksen kirjanpito –ohjeet yhdistyksen 
taloudenhoitoon

• Yhdistyksen on kirjanpidossaan noudatettava hyvää 
kirjanpitotapaa

• Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja 
riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

• Olennaisuusperiaatteen mukaisesti on otettava huomioon 
toiminnan laatu ja laajuus.
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Kirjausperiaatteet

• Tulot kirjataan tulotilien hyvitykseen (kredit)
• Menot kirjataan menotilien veloitukseen (debet)
• Rahojen ja saamisten lisäykset kirjataan raha- ja saatavatilien 

veloitukseen (debet)
• Oman ja vieraan pääoman lisäykset kirjataan pääomatilien 

hyvitykseen (kredit)
• Kirjaukset tehdään bruttoperiaatteella eli tulot ja menot kirjataan 

vähentämättä niitä toisistaan
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Tilikartta

• Kirjanpidon tapahtumat merkitään tapahtuman luonteen mukaan eri 
kirjanpitotileille. 

• Tileistä pitää olla jokaiselta tilikaudelta selkeä ja riittävästi eritelty 
tililuettelo eli tilikartta.

• Tilikarttaa täydennetään kirjaussuunnitelmalla, jossa kerrotaan, mitä 
kullekin tilille kirjataan

• Jokaisen tilin sisältö on pidettävä jatkuvasti samana.
• Mallitilikartasta yhdistys voi ottaa käyttöönsä yhdistyksen toiminnan 

kannalta tarvittavat tilit.
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Tositteet

• Jokaisen kirjanpidon kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja 
numeroituun tositteeseen, joka todentaa tapahtuman.

• Tositteessa on oltava merkintä käytetyistä tileistä, ellei muutoin ole 
selvää, miten tapahtuma on kirjattu.

• Tositteen tulee olla mieluiten ulkopuolisen tai pankin antama
• Jos tositetta ei mahdollista saada, se laaditaan itse ja varmennetaan 

allekirjoituksella
• Ostolaskujen, kuittien ja muiden tositteiden tulee olla alkuperäisiä ja 

yhdistykselle osoitettuja.
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Yhdistyksen kirjanpito

• Tilikauden kirjanpidossa on kolme päävaihetta: tilinavaus, 
liiketapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätös

• Tilinavauksessa tileille merkitään alkusaldot edellisen tilikauden 
tilinpäätöksestä

• Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon tositteiden perusteella, niin että 
niitä voidaan tarkastella sekä aika- että asiajärjestyksessä

• Tilinpäätöksessä kaikki tilikauden aikana käytössä olleet tilit päätetään 
joko tulos- tai tasetilille
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Tilinpäätöksen laatiminen

• Aatteellisen yhdistyksen tilinpäätöskäytännössä on erityispiirteitä, jotka 
eroavat yritystoiminnan tilinpäätöksestä

• Yhdistyksen tilinpäätöksen tulee sisältää
• 1) tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa
• 2) tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista
• 3) taseen ja tuloslaskelman liitteenä olevat (liite)tiedot

• Kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä 
vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta

• Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen ja liitteiden tulee olla selkeitä ja 
muodostaa yhtenäinen kokonaisuus

• Tilinpäätös on laadittava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
• Suurten yhdistysten on ilmoitettava tilinpäätöksensä yhdistysrekisteriin 

julkistettavaksi, mutta rajat ovat korkealla
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Tuloslaskelma

• Kirjanpitoasetuksen mukaan aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelmassa 
käytetään 1:3 §:n mukaista kaavaa

• ohjeellinen perusrunko, jota voi täydentää tarpeen mukaan, koska 
yhdistysten koko ja toiminnan tarkoitus poikkeaa toisistaan

• Varsinaisen toiminnan kohdalla tuloslaskelmassa esitetään sääntöjen 
mukaisesta toiminnasta aiheutuneet kulut ja tuotot

• projekti- ja erillisavustukset, palvelumaksut, henkilöstökulut ja 
käyttökorvaukset.

• Aatteellisen, voittoa tavoittelemattoman toiminnan luonteeseen kuuluu, 
että varsinaisen toiminnan kulut ylittävät aina varsinaisen toiminnan 
tuotot, jolloin muodostuu kulujäämä

• Ne kulut, joita ei esitetä varsinaisen toiminnan alla, vaan muualla 
tuloslaskelmassa, liittyvät varsinaisen toiminnan rahoituksen 
järjestämiseen



Esimerkki
tuloslaskelmasta,

yhdistys



Varainhankinta

• Varainhankinnan tarkoituksena on hankkia varoja yhdistyksen 
varsinaisen toiminnan toteuttamiseen

• Varainhankinnan ryhmään kuuluvat yhdistyksen toiminnasta syntyvät 
tuotot ja kulut
• arpajaisista tai myyjäisistä saadut tuotot ja kulut
• Jäsenmaksutuotot
• lahjoitukset.

• Jos jäsenmaksuun sisältyy keskusjärjestölle tilitettävä osuus, se 
käsitellään tulonsiirtona

• Jos yhdistys itse maksaa jäsenmaksua, se on varsinaisen toiminnan 
kulu 
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Avustustuotot

• Saadut avustukset ovat usein olennainen osa yleishyödyllisen 
yhteisön varsinaisen toiminnan rahoitusta

• Avustukset ovat jatkuvia ja toistuvat vuodesta toiseen, lahjoitukset 
taas ovat usein kertaluonteisia

• Avustukset usein myös haetaan, kun taas lahjoitus voi tulla 
odottamatta

30



Tase

• Yhdistykselle ei ole säännelty erillistä tasekaavaa, vaan se on 
kirjanpitoasetuksen 1:6 §mukainen, kuten muillekin 
kirjanpitovelvollisille

• Varsinaista alkupääomaa yhdistyksellä ei ole, ensimmäiset varat 
saadaan yleensä esimerkiksi jäsenmaksuina

• Yhdistys ei voi jakaa mitään osaa omasta pääomasta jäsenilleen, joten 
todellisuudessa sillä ei ole vapaata omaa pääomaa
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Esimerkki taseesta

32



Toimintakertomus

• Kirjanpitolaki ei vaadi yhdistyksiä laatimaan toimintakertomusta, 
mutta usein yhdistyksen säännöissä se vaaditaan laadittavan

• Säännöissä vaadittu toimintakertomus sisältää usein muita kuin 
taloudellisia asioita ja siksi se tulee pitää erillään kirjanpito-
oikeudellisesta toimintakertomuksesta

• Moni yhdistys saattaa tehdä myös vapaamuotoisemman 
vuosikertomuksen, jossa yhdistys antaa katsauksen tilikauden 
aikaiseen toimintaan
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Kirjanpitoaineisto

• Kirjanpitoaineiston säilytys
• Kirjanpitoaineiston säilytys vähintään 6 vuotta
• Tositteet arkistoitava kirjausjärjestyksessä
• Kirjanpitokirjojen ja tililuettelon säilytys vähintään 10 vuotta
• Tasekirja päivättävä ja allekirjoitettava sekä jäljennös lähetettävä 

patentti- ja rekisterihallitukseen (sähköinen riittää)
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3. Kirjanpidon
järjestäminen
käytännössä
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Kirjanpito excelillä vai ohjelmistolla?

Excel
Edut:
- Osa MS Officea, lähes kaikkien 

saatavilla
- Helppo käyttää

Haitat:
- Ei mahdollista suoraan 

kahdenkertaista kirjanpitoa
- Tilikartta ja kirjaukset täytyy itse 

laatia, samoin tilinpäätös
- Ei toimi, jos käytettäviä tilejä 

paljon

Kirjanpito-ohjelma
Edut:
- Mahdollistaa aina 

kahdenkertaisen kirjanpidon
- Tilikartta suoraan saatavilla
- Tilinpäätös tulostuu 

automaattisesti
- Manuaalinen työ vähenee
Haitat:
- Voi aiheuttaa lisäkustannuksia
- Koulutukseen voi mennä aikaa
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Valmiita excel-pohjia

• Jos rekisteröityneellä yhdistyksellä on vain muutamia kymmeniä 
tapahtumia vuodessa, tilikauden yli- tai alijäämän selvittäminen 
helppoa Exceliin tehtävällä kirjanpidolla

• https://www.dropbox.com/s/m3hgrdwhoep1pgq/Excel%20kirjanpito.
xlsx?dl=0

• vaatii google-kirjautumisen

• https://www.isolta.fi/yhdenkertainen-kirjanpito-ilmainen-excel-pohja/

https://www.dropbox.com/s/m3hgrdwhoep1pgq/Excel%20kirjanpito.xlsx?dl=0
https://www.isolta.fi/yhdenkertainen-kirjanpito-ilmainen-excel-pohja/


Esimerkki excel-pohjasta
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Lähde: Liiketilikeskus
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Ilmaisia kirjanpito-ohjelmia

• Käytettävyydessä eroja, tämä täytyy jokaisen itse selvittää, soveltuuko 
yhdistyksen kirjanpitoon

• Ohjelman käyttö tapahtuu omalla vastuulla
• Holli: https://www.elepal.fi/arkisto/toimisto/holli.html
• Tappio: https://www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio/
• Kitsas: https://kitsas.fi/
• Tilitin: https://www.ilmaisohjelmat.fi/tilitin#

• Jokaiselle ohjelmistolle löytyy netistä lataus- ja käyttöohjeet

https://www.elepal.fi/arkisto/toimisto/holli.html
https://www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio/
https://kitsas.fi/
https://www.ilmaisohjelmat.fi/tilitin


Tilitin

• Tilitin-ohjelma on 
ilmaisohjelmat.fi 
sivustolla ilmaisien
kirjanpito-ohjelmien
sarjassa toisella sijalla

• Viimeisin versio
ohjelmasta on julkaistu
vuonna 2013

• Ohjelma on 
ladattavissa ilmaiseksi
sivustolta ja siellä on 
myös niukat
käyttöohjeet ohjelman
käyttöön
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Kirjanpidon ulkoistaminen

HAITAT
- Kustannukset, perustuu 

sopimukseen

EDUT
- Kirjanpidon hoitaa 

ammattilainen
- Huomioi lainsäädännön ja 

viimeaikaiset uudistukset
- Hoituu ajallaan
- Huolehtii mahdolliset 

raportoinnit verottajalle ja 
muille sidosryhmille

- Aineiston säilytys 
kirjanpitäjällä

- Ohjelmistokustannukset 
kirjanpitäjällä

Yhdistyslaki: 
tulosvastuu 
hallituksella, 
halutaanko tehdä 
kerralla oikein?



Kirjanpidon ulkoistaminen

Huomioitavia asioita:
• Miten paljon yhdistyksellä on tapahtumia/vuosi?
• Soveltuuko tilitoimiston käyttämä ohjelmisto yhdistyksen ohjelmiston 

kanssa?
• Tilitoimistolta vaadittavat palvelut ja työnjako: mitä yhdistys odottaa 

tilitoimistolta ja kuka hoitaa mitäkin?
• Tilitoimiston tarjoamat sähköiset palvelut: onnistuuko kuittien lähetys 

sähköisesti? Entä arkistointi pilvipalveluun?
• Kirjanpidon hinta: muodostuuko hinta kiinteästä kuukausihinnasta vai 

onko hinta tositepohjainen? Maksaako tilinpäätös erikseen?
• Onko tilitoimisto hoitanut aiemmin yhdistysasiakkaita?
• Onko tilitoimisto saanut muilta hyvää vai huonoa palautetta?
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Vinkkejä yhdistyksen kirjanpitoon

1. Ulkoista mikäli riittävää ammattitaitoa ei löydy yhdistyksen sisältä
2. Tarkasta ja valvo

• Yhdistyksen hallituksen tulee tarkastaa ja valvoa, että kaikki on hoidettu 
lain mukaisesti

3. Säilytä tositteet
• Hallituksen tulee huolehtia, että jokainen yhdistyksen jäsen toimittaa 

tarvittavat kuluraportit ja niihin liittyvät tositteet yhteiseen arkistoon, 
josta ne lähtevät kirjanpitäjälle

4. Vastuunjako ja välittömät kirjaukset
• Yhdistyksessä tulee olla vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että 

kirjanpito pidetään ajan tasalla
5. Vältä käteistä
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Kysy
Ullalta!



Kiitos osallistumisesta!

Ulla Liukkonen
Taloushallinnon kouluttaja
MBA, KLT, AmO
ullaliukkonen@hotmail.com
24.11.2022
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