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JOHDANTO 
 
Tämä selvitys koskee kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden tuottamisen juridi-
sia ja verotuksellisia kysymyksiä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön alueilla. Selvityk-
sen tarkoituksena on paikantaa niitä mahdollisuuksia, haasteita ja ongelmia, joita 
oikeudelliset ja verotukselliset kysymykset tuottavat kolmannen sektorin organisaa-
tioille näiden toimiessa hyvinvointipalveluiden tuottajina. Selvityksen painopiste on 
siten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön alueilla toimivien yhdistysten ja säätiöiden 
roolissa hyvinvointipalveluiden tuottajina. 
 
Tavoitteena on ollut tuottaa selvitys, joka antaa yhdistysten ja säätiöiden edustajille 
käytännön tasolla selkeän yleiskuvan siitä, millaisessa oikeudellisessa ja verotuk-
sellisessa toimintaympäristössä he toimivat, mikäli yhdistys tai säätiö harjoittaa pal-
velutoimintaa. Kun kokemustemme mukaan yhdistysten ja säätiöiden kohtaamat 
haasteet ja ongelmat liittyvät usein verotukseen, on selvityksen pääpaino verotuk-
sellisten kysymysten pohdinnassa sekä näitä koskevien johtopäätösten ja toimin-
tasuositusten esittämisessä. Selvityksessä on huomioitu myös sellaisia yhteisöoi-
keuden säännöksiä, joilla on vaikutusta palvelutoiminnan harjoittamiseen. Lisäksi 
selvityksessä on tuotu esiin elinkeinotoiminnan yhtiöittämiseen liittyviä näkökohtia 
sekä tietoa siitä, miten yhtiöittäminen käytännössä toteutetaan.  
 
Selvitys perustuu voimassaolevaan vero- ja yhteisöoikeudelliseen lainsäädäntöön 
sekä – käytäntöön. Osa selvityksessä esitetyistä ratkaisuista perustuu kirjoittajien 
omaan tulkintaan ja kokemukseen silloin, kun kyseistä asiaa koskeva lainsäädäntö 
tai muu sääntely on tulkinnanvaraista. Verotukseen liittyvät luvut on kirjoitettu vero-
tuskäytäntöön liittyvän viimeisimmän tiedon perusteella. Uusia lainvoimaisia pää-
töksiä yhdistysten ja säätiöiden verokysymyksiin odotellaan edelleen lisää.  
 
Helsingissä maaliskuussa 2009 
 
Katariina Pöyhönen 
KPMG Oy Ab 
s-posti: katariina.poyhonen@kpmg.fi 
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KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURI-
DISIA JA VEROTUKSELLISIA KYSYMYKSIÄ KOSKEVA SELVITYS KULTTUURI-, 
LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖN ALUEILLA 

1. Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä 

1.1. Yhteisön käsite yhteisölainsäädännössä 

Suomen yhteisöoikeudessa on voimassa niin sanottu tyyppipakkoperiaate. 
Periaatteen mukaan ainoastaan yhteisöt, jotka ovat asianmukaisesti rekiste-
röity, ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ja siten oikeuskelpoisia. Rekisteriin 
voidaan puolestaan merkitä ainoastaan yhteisöjä, joista on säädetty laissa. 
Säätiöt ovat myös itsenäisiä oikeushenkilöitä, mutta yhteisöoikeudellisesti 
niitä ei lueta yhteisöiksi, koska niissä ei ole jäseniä, osakkaita tai yhtiömie-
hiä, toisin kuin yhteisöillä. Vero-oikeudellisesti säätiöiden kuitenkin katso-
taan olevan yhteisöjä. 

1.1.1. Yhdistykset yhdistyslain mukaan 

Yhdistykset jaotellaan vakiintuneesti aatteellisiin ja taloudellisiin yhdistyksiin. 
Yhdistyslaki koskee ainoastaan aatteellisia yhdistyksiä, jotka on perustettu 
jonkin aatteen edistämiseksi ja joiden tarkoituksena ei ole voiton tai muun 
taloudellisen edun tuottaminen jäsenilleen. 

Yhdistys on aatteellinen ainoastaan, jos sen tarkoitus on jonkin aatteen edis-
täminen. Yhdistyksen tarkoituksen on lisäksi oltava lain ja hyvien tapojen 
mukainen. Yhdistyksen sääntöihin kirjatun tarkoituksen kirjoitustapa ratkai-
see käytännössä usein sen, voidaanko yhdistystä pitää aatteellisena. 
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1.1.2. Säätiöt säätiölain mukaan 

Säätiölaki koskee itsenäisiä yksityisoikeudellisia säätiöitä. Säätiön käsitteelle 
ei löydy varsinaista määritelmää säätiölaista tai muualtakaan lainsäädän-
nöstä. Yksityisoikeudellinen säätiö määritellään kuitenkin usein tiettyyn mää-
rätarkoitukseen sijoitetuksi varallisuusmassaksi, jota varten on perustettu it-
senäinen oikeushenkilö säätiölain mukaisesti. 

1.1.3. Osakeyhtiöt osakeyhtiölain mukaan 

Osakeyhtiön tarkoituksena on osakeyhtiölain olettamasäännöksen mukaan 
voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Lähtökohtaisesti osakeyhtiö siis so-
veltuu huonosti aatteellisen toiminnan harjoittamiseen. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että yhtiön tarkoitus on joku 
muu kuin voiton tuottaminen. Mikäli yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voit-
toa osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen tulee sisältää hyvin selkeä määrä-
ys asiasta, jotta olettama voiton tuottamisesta kumoutuu. 

 

1.2. Yhteisön käsite vero-oikeudessa 

Yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevan rajoitetun verovelvollisuuden piiriin voi 
päästä vain yhteisö. Yhteisön käsite on määritelty tuloverolain (TVL) 3 §:ssä. 
TVL 3 §:n mukaan yhteisöllä tarkoitetaan valtiota ja sen laitoksia, kuntaa ja 
kuntayhtymää, seurakuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa, osakeyh-
tiötä, osuuskuntaa, säästöpankkia, sijoitusrahastoa, yliopistorahastoa, kes-
kinäistä vakuutusyhtiötä, lainajyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdistys-
tä, säätiötä ja laitosta sekä edellä tarkoitettuihin yhteisöihin verrattavaa muu-
ta oikeushenkilöä tai erityiseen tarkoitukseen varattua varallisuuskokonai-
suutta. Yhteisön määritelmä on tuloverolaissa hyvin laaja, minkä vuoksi pe-
riaatteessa varsin monenlaiset yhteisöt voivat olla luonteeltaan yleishyödylli-
siä.  

Yhteisön tulee lisäksi olla rekisteröity. Rekisteröimätöntä yhdistystä verote-
taan sen kaikista tuloista yhtymänä. Jos yhdistyksen on kuitenkin tarkoitus 
rekisteröityä ja rekisteröinti on laitettu vireille ennen verovuoden päättymistä, 
voidaan tällaista rekisteröimätöntä yhdistystä pitää verotuksessa TVL 22 §:n 
tarkoittamana yhteisönä.  
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1.3. Yleishyödyllisyyden edellytykset tuloverolain mukaan 

Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä on TVL 22 §:ssä. Yhteisöä pidetään 
TVL 22 §:n mukaan yleishyödyllisenä, jos se toimii yksinomaan ja välittö-
mästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteis-
kunnallisessa mielessä, sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpii-
reihin ja se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinko-
na, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityk-
senä. 

Yleishyödyllisenä pidettävän yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömäs-
ti yleiseksi hyväksi. Toiminnan tarkoituksen tulee siis olla hyödyllinen ja li-
säksi hyödyllisyyden on oltava yleistä. Toiminnan tulee koitua jollain tapaa 
yleiseksi hyväksi. Tällä perusteella yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa 
kohdistua vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Yleishyödyllinen yhteisö ei 
myöskään saa käyttää osaakaan varoista perustajan tai hänen läheistensä 
hyväksi eikä ajaa yksityistaloudellisia päämääriä. Mikäli yhteisön toimintaan 
voidaan katsoa liittyvän aatteellisuutta ja kansantaloudellista hyötyä, voi-
daan yhteisöä pitää yleishyödyllisenä. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei 
saa palvella yksityistaloudellisia tarkoituksia, vaan toiminnan tulee kohdistua 
laaja-alaisemmin yhteiskuntaan.  

Yleishyödyllisyys edellyttää yhteisöltä, että sen säännöt ovat yleishyödylli-
set. Yleishyödyllisyyttä arvioitaessa päähuomio on kuitenkin kiinnitettävä yh-
teisön tosiasialliseen toimintaan eikä yhteisön sääntöihin tai toimintakerto-
mukseen. Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdään aina kokonaisarvioinnin 
perusteella. Yleishyödyllisyyttä koskeva ratkaisu on Verohallituksen uudeh-
kon, yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan ohjeen (Verotusohje 
yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille 30.4.2007) mukaan verovuosikoh-
tainen. Ratkaisua tehtäessä otetaan kuitenkin huomioon yhteisön toiminta 
useamman verovuoden ajalta siten, ettei yleishyödyllisyysratkaisua tehdä 
ainoastaan yhden verovuoden tietojen perusteella verovelvollisen vahingok-
si.  
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2. Yhteisön verosubjektiuden määräytyminen 

2.1. Yleinen verovelvollisuus 

Yhteisöjä verotetaan erillisinä verovelvollisina niiden saamista tuloista. Yh-
teisöjen tuloa verotetaan yhteisön tuloveroprosentin mukaan (26 % vuonna 
2008). Yhteisö on lähtökohtaisesti verovelvollinen kaikesta saamastaan tu-
losta, ellei yhteisöä tai ko. tuloa ole erikseen säädetty osittain tai kokonaan 
verovapaaksi. Yhteisömuodosta riippumatta yhteisön verotettava tulo voi 
muodostua kolmesta eri tulolähteestä, elinkeinotoiminnan, maatalouden se-
kä muun toiminnan tulolähteestä.  

 

2.2. Tuloverosta vapaat yhteisöt 

TVL 20 §:ssä on lueteltu yhteisöt, jotka ovat kokonaan tuloverosta vapaita. 
Tällaisia yhteisöjä ovat mm. Suomen Pankki, Helsingin yliopisto, Oy Yleisra-
dio Ab, Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismaiden Projektivientirahas-
to, kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos ja sijoitusrahasto.  

 

2.3. Osittain verovapaat yhteisöt 

TVL 21 §:ssä on puolestaan lueteltu ne yhteisöt, jotka ovat valtion tuloveros-
ta vapaita mutta kuitenkin verovelvollisia kunnalle ja seurakunnalle TVL 124 
§:n 3 momentin veroprosentin mukaan. Tällaisia osittain verovapaita yhtei-
söjä ovat mm. valtio ja sen laitokset, Raha-automaattiyhdistys, Oy Veikkaus 
Ab, kunta, kuntayhtymä, maakunta sekä näiden palveluksessa olevia varten 
perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö tai – kassa tai muu vastaava eläkelaitos, -
säätiö tai – kassa, joka saa avustusta yhteiskunnan varoista.  

 

2.4. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuuden laajuus 

2.4.1. Verovelvollisuus tuloverotuksessa 

Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus on muita yhteisöjä suppeampi. 
Tuloverolain 23 §:n perusteella yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen 
vain elinkeinotulostaan sekä muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä 
käytössä olevien kiinteistöjen tuottamasta tulosta niin, että viimeksi mainittu-
jen osalta verovelvollisuus koskee vain kunnalle ja seurakunnalle menevän 
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veron osuutta. Elinkeinotoiminnan tuloa verotetaan 26 prosentin verokannal-
la ja kiinteistötuloa 6,1828 prosentin verokannalla (vuonna 2009). Kaikki 
muut tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaita.  

Tuloverolain 23.3 §:ssä on määritelty, mitä yleishyödyllisen yhteisön varain-
hankinnan muotoja ei pidetä elinkeinotoimintana. Säännöksen mukaan 
yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä tuloja, jotka yleishyödylli-
nen yhteisö on saanut toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, 
myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavaran-
keräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä kyseisten tilai-
suuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta 
toiminnasta saatua tuloa. Elinkeinotulona ei säännöksen mukaan pidetä 
myöskään jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevis-
ta julkaisuista saatua tuloa, adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden 
sellaisten hyödykkeiden myynnistä saatua tuloa, bingopelin pitämisestä saa-
tua tuloa eikä sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitok-
sissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huol-
tolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa val-
mistettujen tuotteiden ja suoritettujen palvelujen myynnistä saatua tuloa.  

TVL 23.3 §:ssä mainitut varainhankinnan muodot ovat tyypillisiä yleishyödyl-
lisen yhteisön varainhankinnan tapoja. Elinkeinotoiminnan käsitettä on näin 
tällaisten yhteisöjen osalta rajattu niin, ettei se kata TVL 23.3§:ssä mainittuja 
tuloja.  

2.4.2. Ilmoitusvelvollisuus  

Yleishyödyllisen yhteisön, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, tulee 
antaa veroilmoitus. Lisäksi veroilmoitus tulee antaa myös silloin, jos yhteisön 
omistaman kiinteistön tiedoissa on tapahtunut muutoksia. Myös silloin, jos 
verovirasto on lähettänyt esitäytetyt veroilmoituslomakkeet, tulee veroilmoi-
tus antaa. Silloin, kun yleishyödyllisellä yhteisöllä ei ole ollut veronalaista tu-
loa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja, ei veroilmoitusta yleensä tar-
vitse antaa. Myös silloin, kun yhteisön veronalaiselle tulolle on myönnetty 
veronhuojennus, tulee veroilmoitus antaa. Mikäli siitä, tulisiko veroilmoitus 
antaa vai ei, on epäselvyyttä, voi veroilmoituksen antaa, jolloin asiaan saa-
daan veroviranomaisten kannanotto.  

Veroilmoituksessa yleishyödyllinen yhteisö ilmoittaa mm. oman käsityksensä 
yleishyödyllisestä asemastaan, varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, tase-
tiedot, elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut toimintokohtaisesti sekä henkilökoh-
taisen tulolähteen tuloksen. Veroilmoituksessa yleishyödyllinen yhteisö il-
moittaa tulon luonteen oman käsityksensä mukaisesti. Näihin liittyvää lisä-
selvitystä voi tarvittaessa antaa myös vapaamuotoisilla liitteillä.  
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2.4.3. Elinkeinotoiminnan laajuuden merkitys yhteisön yleishyödylliselle 
asemalle 

Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi 
hyväksi. Toiminnan pääpainon tulee siten olla yhteisön sääntöjen mukaises-
sa, yleishyödyllisessä toiminnassa. Jos yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa 
elinkeinotoimintaa, tulee elinkeinotoiminnan aina olla tietyllä tavalla alisteista 
suhteessa yleishyödylliseen toimintaan. Elinkeinotoimintaan sisältyvä ris-
kinotto tai se, että elinkeinotoimintaan sitoutuu huomattava osa yhteisön va-
rallisuudesta, voi johtaa siihen, ettei yhteisöä katsota verotuksessa yleis-
hyödylliseksi. Myös silloin, jos yhteisön toiminnan painopiste siirtyy elinkei-
notoiminnan harjoittamiseen tai elinkeinotoiminnasta tulee yhteisön tärkein 
toimintamuoto, voi yhteisö menettää yleishyödyllisen asemansa. 

Verohallituksen kesällä 2005 yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille an-
tamassa verotusohjeessa oli ns. 1/3-sääntö. Sen mukaan yhteisön kaikesta 
toiminnasta vähintään yhden kolmasosan tuli olla yleishyödyllistä toimintaa, 
jotta yhteisöä voitiin pitää yleishyödyllisenä. Mikäli yleishyödyllisen toimin-
nan osuus oli tätä pienempi, ei yhteisöä verohallituksen kannan mukaan voi-
tu pitää yleishyödyllisenä, koska yhteisön ei enää voitu katsoa toimivan yk-
sinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Verotusohjeen tarkennuksessa 
joulukuussa 2005 kaavamaisesta 1/3-säännöstä kuitenkin luovuttiin, koska 
sen soveltaminen osoittautui ongelmalliseksi. Ohjeessa ei ollut otettu kantaa 
siihen, miten kaavamaista säännöstä olisi tullut soveltaa ja miten rajan ylit-
tyminen tai alittuminen olisi tullut laskea. Keväällä 2007 annetussa verotus-
ohjeessa ei vastaavaa, kaavamaista säännöstä enää ole. Siinä todetaan, et-
tä jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa liian laajasti, ei yhteisöä voida pi-
tää yleishyödyllisenä, vaikka sillä olisi myös yleishyödyllistä toimintaa. Laa-
jamittaisen ja itsenäisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi siten johtaa 
yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen.  

Liiketoiminnan vaikutusta yhteisön yleishyödyllisyyteen arvioidaan aina ta-
pauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen. Siten euromääräisiä tai 
muita tarkkoja rajoja sille, milloin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta 
on liian laajaa, ei ole mahdollista antaa. Mikäli yleishyödyllisen yhteisön va-
roista valtaosa on sitoutunut elinkeinotoimintaan tai yhteisön tuotoista valta-
osa koostuu elinkeinotoiminnan tuotoista, sisältyy tilanteeseen riski siitä, ett-
ei yhteisöä enää pidetä yleishyödyllisenä.  

Mikäli yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa, ja sillä on myös 
muuta tuloa tuottavaa, varsinaista toimintaa, on yhteisön suositeltavaa kar-
toittaa verotuksellinen tilanteensa sekä siihen liittyvät riskit joko itse tai asi-
antuntijan avulla. Mikäli yhteisö menettää yleishyödyllisen asemansa, muut-
tuvat kaikki sen tulot lähtökohtaisesti veronalaisiksi. Elinkeinotulojen lisäksi 
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siis myös henkilökohtaisen tulolähteen tulot ovat tällöin veronalaisia ja niiden 
tulos verotetaan 26 prosentin verokannalla.  

 

3. Yleishyödyllisen yhteisön tulolähteet verotuksessa 

3.1. Tulolähdeoppi 

Yhteisön saama tulo voi kuulua joko elinkeinotoiminnan, maatalouden tai 
muun toiminnan (henkilökohtaisen tulon) tulolähteeseen. Tulolähdejako vas-
taa elinkeinotuloverolain, maatilatalouden tuloverolain ja tuloverolain sovel-
tamisalojen rajoja. Kaikki tulot ja menot on kohdistettava johonkin tuloläh-
teeseen. 

Yleishyödyllisen yhteisön saamat tulot jaotellaan elinkeinotuloksi, kiinteistö-
tuloksi ja verovapaaksi tuloksi. Yleishyödyllisen yhteisön saama elinkeinotu-
lo kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja verotetaan elinkeinoverolain 
säännösten mukaan. Yleishyödyllisen yhteisön saama kiinteistötulo taas 
kuuluu henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Kiinteistötulon verokanta on 
6,1828 vuonna 2008. Jos yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa maataloutta, 
kuuluvat siitä saadut tulot maataloustulolähteeseen.  

 

3.2. Yleishyödyllisen yhteisön tuloverolain mukaiset tulot 

Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulot (veronalaista 
kiinteistötuloa lukuun ottamatta) ovat sille verovapaita. Henkilökohtaiseen tu-
lolähteeseen kuuluvia ovat esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön saamat jä-
senmaksut, osingot, korot, vuokratulot asunto-osakkeiden tai kiinteistöosa-
keyhtiön osakkeiden nojalla hallituista huoneistoista sekä luovutusvoitot. Jos 
edellä mainitut tulot poikkeuksellisesti kuuluvat yhteisön elinkeinotoiminnan 
tulolähteeseen, ovat ne elinkeinotuloa.  

Yleishyödyllisen yhteisön harjoittaman arvopaperikaupan tulolähde ratkeaa 
lähtökohtaisesti sen mukaan, täyttääkö toiminta elinkeinotoiminnan tunnus-
merkit. Verohallituksen yhtenäistämisohjeissa on jo vuosien ajan katsottu, 
että lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön arvopaperisijoittaminen pysyy 
henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvana sijoitustoimintana. Vaikka 
yleishyödylliset yhteisöt eivät saa kilpailla veronalaisen elinkeinotoiminnan 
kanssa, arvopaperisijoittaminen ei ole ala, jota yrittäjien väliset neutraali-
suusnäkökohdat vaatisivat verotettavaksi elinkeinotulona. Yleishyödyllisen 
yhteisön harjoittamaa arvopaperikauppaa voidaankin vain poikkeuksellisesti 
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pitää elinkeinotoimintana. Tällöin huomiota tulee kiinnittää mm. siihen, missä 
määrin varoja käytetään yleishyödylliseen toimintaan. Euromääräisillä rajoil-
la ei toiminnan luonnetta voida ratkaista. 

Myös verohallituksen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille 30.4.2007 
antamassa verotusohjeessa on todettu, että laajakaan sijoitustoiminta ei läh-
tökohtaisesti ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintaa. Yleishyödylli-
sen yhteisön saamat osingot ja arvopapereiden luovutusvoitot kuuluvat siten 
yleensä yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, ja ovat 
yhteisölle verovapaita.  

Kommandiittiyhtiömuotoisen elinkeinotoimintaa harjoittavan sijoitusrahaston 
vuotuinen tulo-osuus jaetaan sijoittajina oleville yhtiömiehille. Koska tällaisen 
sijoitusrahaston katsotaan harjoittavan elinkeinotoimintaa, verotetaan sijoit-
tajalle tulevaa tulo-osuutta elinkeinotulona, vaikka sijoittaja olisi yleishyödyl-
linen yhteisö. Kommandiittiyhtiön osuuden myynnin yhteydessä saatuun 
myyntivoittoon tai kommandiittiyhtiön purkamisen yhteydessä saatuun jako-
osaan sovelletaan kuitenkin myyntivoiton verosäännöksiä, joten ne ovat 
yleishyödylliselle yhteisölle lähtökohtaisesti verovapaita. 

Kysymykseen siitä, milloin yleishyödyllisen yhteisön harjoittama arvopaperi-
kauppa voidaan katsoa elinkeinotoiminnaksi, ei ole olemassa korkeimman 
hallinto-oikeuden antamia ennakkoratkaisuja. Asia ratkaistaan siis tapaus-
kohtaisesti verohallituksen ohjeiden antamien suuntaviivojen sekä elinkeino-
verolain elinkeinotoiminnan käsitteen tulkintaa koskevan vakiintuneen käy-
tännön nojalla. Yleishyödyllisten yhteisöjen arvopaperikaupan tulolähdettä 
koskevat kysymykset ovat ajankohtaisia ja nousseet voimakkaasti esille alan 
toimijoiden keskuudessa johtuen taloudellisen ympäristön olosuhteista, jois-
sa arvopaperisalkun hajauttaminen ja omistusten realisoiminen on tarkoituk-
senmukaista salkkuun sisältyvien riskien vähentämiseksi.  

Keskusverolautakunta on antanut syksyllä 2007 ei-julkaistun päätöksen, 
jossa katsottiin, että yleishyödyllisen yhdistyksen suunnittelema, euromää-
räisesti merkittävä osakkeiden myynti, jonka syynä oli arvopaperisalkkuun 
sisältyvän riskin pienentäminen, ei ollut elinkeinotoimintaa.  

Myös hallinto-oikeustasolla on annettu päätöksiä, joissa on katsottu, ettei 
yleishyödyllisen yhteisön harjoittama, euromääräisesti laaja arvopaperi-
kauppa ole ollut elinkeinotoimintaa, kun toimintaa on harjoitettu oman pää-
oman puitteissa ja tuottoja luovutusvoittoja lukuun ottamatta on käytetty yh-
teisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. 
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3.3. Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulot 

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain saamastaan elinkeinotulos-
ta sekä kiinteistötulosta. Muut tulot ovat sille verovapaita. Sillä, millainen tulo 
katsotaan yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotuloksi, on siten 
suuri merkitys yhteisölle. Elinkeinotuloa verotetaan yhteisöverokannan mu-
kaisesti (26 %) ja sen määrä lasketaan elinkeinotuloverolain säännösten 
mukaisesti.  

Arviointi yleishyödyllisen yhteisön saamien tulojen luonteesta tehdään ta-
pauskohtaisesti ottaen huomioon yhteisön säännöt sekä sen tosiasiallinen 
toiminta. Mikäli yhteisön varainhankinnalla ei ole kiinteää yhteyttä sen yleis-
hyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen, on veroviranomaisten käsityksen 
mukaan kyseessä yleensä elinkeinotoiminta.  

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 1 §:n mukaan elinkeino-
toiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Liike- ja ammattitoiminnan 
käsitettä ei ole EVL:ssa tarkemmin määritelty. Elinkeinotoiminnan arvioin-
nissa voidaan käyttää apuna vakiintuneita elinkeinotoiminnan tunnusmerk-
kejä, joiden toteutumista arvioidaan käytännössä kokonaisuutena. Tällaisia 
tunnusmerkkejä ovat mm. toiminnan itsenäisyys, jatkuvuus, suunnitelmalli-
suus, taloudellisen riskin olemassaolo, voiton tavoittelu ja suuntautuminen 
rajoittamattomaan henkilöpiiriin. 

Verohallituksen verotusohjeessa on myös annettu kriteerejä, joita käytetään 
arvioitaessa sitä, onko kyseessä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulo. Ve-
rohallituksen kannan mukaan erityisesti seuraavia kriteerejä käytetään arvi-
oitaessa sitä, onko kyse yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnasta: 

• vieraan pääoman käyttö 

• sitoutuneen pääoman suuri määrä 

• toimintaan palkattu henkilökunta 

• ansiotarkoitus/voiton tavoittelu 

• toiminnan laajuus/suuri liikevaihto 

• toiminnan jatkuvuus/säännöllinen toistuvuus 

• käyvän markkinahinnan käyttäminen 

• toimiminen kilpailuolosuhteissa 
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• toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suorit-
teisiin. 

Lieventävänä seikkana verohallitus pitää puolestaan yhteiskunnalta saata-
vaa tukea, mikäli sitä ei ole saatu elinkeinotoimintaa varten sekä elinkeino-
toiminnan kriteereille päinvastaisia seikkoja. Verohallitus katsoo myös oh-
jeessaan, että toimiminen kilpailuolosuhteissa elinkeinonharjoittajien kanssa 
puhuu sen puolesta, että toiminta on luonteeltaan elinkeinotoimintaa.  

 

3.4. Verovapaa varainhankinta 

Tuloverolain 23.3 §:ssä on määritelty, mitä yleishyödyllisen yhteisön varain-
hankinnan muotoja ei pidetä elinkeinotoimintana. Säännöksen mukaan 
yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä tuloja, jotka yleishyödylli-
nen yhteisö on saanut toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, 
myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavaran-
keräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä kyseisten tilai-
suuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta 
toiminnasta saatua tuloa. Elinkeinotulona ei säännöksen mukaan pidetä 
myöskään jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevis-
ta julkaisuista saatua tuloa, adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden 
sellaisten hyödykkeiden myynnistä saatua tuloa, bingopelin pitämisestä saa-
tua tuloa eikä sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitok-
sissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huol-
tolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa val-
mistettujen tuotteiden ja suoritettujen palvelujen myynnistä saatua tuloa.  

TVL 23.3 §:ssä mainitut varainhankinnan muodot ovat tyypillisiä yleishyödyl-
lisen yhteisön varainhankinnan tapoja. Elinkeinotoiminnan käsitettä on näin 
tällaisten yhteisöjen osalta rajattu niin, ettei se kata TVL 23.3§:ssä mainittuja 
tuloja.  

TVL 23.3 §:ssä tarkoitettu toimintakin voi laajeta elinkeinotoiminnaksi, mikäli 
lainkohdassa tarkoitettu urheilukilpailu tai muu tapahtuma järjestetään sään-
nöllisesti vuosittain. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi ratkaisussa KHO 
1997:28 katsottu, että erään teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden tutki-
mus- ja harrastustoimintaa tukevan yleishyödyllisen yhdistyksen vuosittain 
järjestämät kaksipäiväiset, yleisölle avoimet messut katsottiin elinkeinotoi-
minnaksi, kun tapahtuma järjestettiin säännöllisesti vuosittain kilpailuolosuh-
teissa.  
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Myös jäsenlehden ja muun toimintaa välittömästi palvelevan julkaisun käsite 
on tulkinnallinen. Verohallituksen verotusohjeessa katsotaan, että julkaisun 
luonne arvioidaan julkaisukohtaisesti. Jäsenlehdelle on ominaista, että sitä 
tehdään sen asiasisällön takia. Lehdessä käsitellään yhteisön kannalta tär-
keitä jäseniä koskettavia asioita. Julkaisun tulee välittömästi palvella yhtei-
sön yleishyödyllistä tarkoitusta, eikä sen tarkoituksena saa olla vain varojen 
kerääminen yhteisölle. Jäsenlehti lähetetään pääasiassa jäsenyyden eikä ti-
lausten perusteella. Jäsenlehteä voivat tilata myös muut kuin jäsenet, mutta 
heidän osuutensa tilaajista tulee olla vähäinen. Verotuskäytännössä on jä-
senlehden ja muun, ei-verovapaan julkaisun välistä rajanvetoa pohdittaessa 
annettu painoarvoa mm. sille, saavatko jäsenet lehden ilmaiseksi jäsenyy-
tensä perusteella, miten lehden myynti ja markkinointi on järjestetty, kuinka 
suuri on lehden painosmäärä sekä miten lehden tuotot muodostuvat. Merki-
tystä on esimerkiksi sillä, kuinka suuri osuus lehden kokonaistuotoista muo-
dostuu ilmoitustuotoista.  

Silloin, kun kyse on toiminnasta, jota ei ole erikseen mainittu TVL 23.3 
§:ssä, joudutaan elinkeinotoiminnan yleisten tunnusmerkkien valossa arvi-
oimaan, onko kyse elinkeinotoiminnasta vai verovapaasta, yleishyödyllisen 
yhteisön varsinaisesta toiminnasta. Ratkaisun tekeminen on usein tulkinnal-
lista ja haastavaa, mitä osoittaa myös se, että oikeuskäytännön ratkaisuista 
useat ovat olleet äänestysratkaisuja.  

 

3.5. Kiinteistötulo 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistötuloa on tulo muuhun kuin yleiseen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai sen osan tuottamasta 
tulosta. Kiinteistötulon verokanta on normaalia yhteisön verokantaa alempi; 
tällä hetkellä kiinteistötulon verokanta on 6,1828 %. Kiinteistötuloa on kiin-
teistöstä saatava tulo, kuten vuokratulo, viljelytulo, puunmyyntitulo sekä 
maatalouden tuottama tulo. Kiinteistön luovutusvoitto ei sen sijaan ole luon-
teeltaan kiinteistötuloa. Kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelletaan TVL 6 
§:n mukaan myös sellaiseen toisen maalla olevaan rakennukseen, raken-
nelmaan tai muuhun laitokseen, joka hallintaoikeuksineen maahan voidaan 
maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle. Osakeomistuksen perusteel-
la hallittujen tilojen perusteella saadut vuokratulot eivät ole kiinteistötuloa.  

Silloin, kun yleishyödyllinen yhteisö käyttää kiinteistöä yleiseen tai yleis-
hyödylliseen tarkoitukseen, on kiinteistöstä saatava tulo yhteisölle verova-
paata. Yleistä käyttöä on kiinteistön käyttö esimerkiksi kirjastona, sairaalana, 
valtion virastona tai kouluna. Yleishyödyllistä käyttöä puolestaan on  
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kiinteistön käyttäminen yleishyödyllisen yhteisön omina tiloina tai kiinteistön 
vuokraaminen yleishyödylliseen käyttöön.  

Mikäli kiinteistö kuuluu yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tuloläh-
teeseen, on kiinteistöstä saatava tulo sekä kiinteistön luovutusvoitto ve-
ronalaista elinkeinotuloa. Mikäli taas kiinteistö kuuluu yleishyödyllisen yhtei-
sön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, on kiinteistöstä saatava tulo kiinteis-
tötuloa ja kiinteistön luovutusvoitto yleishyödylliselle yhteisölle verovapaa. 
Sillä, kuuluuko yleishyödyllisen yhteisön omistama kiinteistö henkilökohtai-
seen vai elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, on siten suuri merkitys kiinteis-
tön luovutustilanteessa ja asiaa on hyvä kartoittaa jo hyvissä ajoin ennen 
mahdollista kiinteistön luovutusta.  

Elinkeinotuloverolain 53 §:n mukaan jos kiinteistöä käytetään yksinomaan 
tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti edistäviin tar-
koituksiin, kuten tehdas-, työpaja-, liike- tai hallintotarkoituksiin taikka henki-
lökunnan asumis- tai sosiaalitarkoituksiin, kiinteistö kuuluu elinkeinotoimin-
nan tulolähteeseen. Kiinteistö on yksinomaan elinkeinotoiminnan käytössä, 
jos osaakaan siitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Pääasiallisesti elinkei-
notoimintaa edistäviin tarkoituksiin käytetään puolestaan kiinteistöä, josta yli 
puolet on elinkeinotoiminnan käytössä. Kun kyse on rakennuksesta, mita-
taan käyttöä yleensä lattiapinta-alan mukaan. Mikäli rakennuksessa on sekä 
matalia että korkeita tiloja, voidaan ratkaisu tehdä myös kuutiotilavuuden pe-
rusteella.  

Silloin, kun yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa, voi kiinteis-
tö kuulua elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jolloin kiinteistöstä saatava tu-
lo, kuten vuokratulo, verotetaan elinkeinotulona. Jos yleishyödyllinen yhteisö 
käyttää kiinteistöä yli 50 %:sti elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti 
edistäviin tarkoituksiin, on kiinteistöstä saatu tulo lähtökohtaisesti elinkeino-
tuloa. Se, kuuluuko kiinteistö TVL:n vai EVL:n alaiseen tulolähteeseen, mää-
räytyy lähtökohtaisesti vuosittain erikseen pinta-alasuhteiden perusteella. 
Verohallituksen verovuodelta 2007 toimitettavaa verotusta varten antamissa 
yhtenäistämisohjeissa kuitenkin todetaan, etteivät vähäiset 50 %:n rajan ylit-
tävät tilapäiset käyttösuhteiden muutokset aiheuta tulolähdemuutosta. Mikäli 
kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, on kaikki siitä saatava 
tulo elinkeinotuloa.  

 16 



 

29.1.2009

ABCD 

4. Mahdollisuus veronhuojennukseen tuloverotuksessa 

4.1. Huojennuksen edellytykset eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veron-
huojennuksista annetun lain mukaan 

Yleishyödyllinen yhteisö saatetaan tietyin edellytyksin katsoa ns. superyleis-
hyödylliseksi yhteisöksi, jolloin se voi saada veronalaisille tuloilleen eli elin-
keinotuloilleen sekä kiinteistötuloilleen veronhuojennuksen. Huojennusmah-
dollisuus ei koske muita verolajeja, kuten arvonlisäveroa.  

Veronhuojennuksen edellytyksistä on säädetty laissa eräiden yleishyödyllis-
ten yhteisöjen veronhuojennuksista (Huojennuslaki). Veronhuojennuksen 
saaminen edellyttää, että yhteisö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää 
toimintaa. Lisäksi huojennus voidaan myöntää vain silloin, kun sitä voidaan 
pitää perusteltuna yhteisön toiminnan yhteiskunnalle tuottamaan etuun näh-
den. Huojennusta harkittaessa tulee ottaa huomioon se, missä määrin yhtei-
sön varoja ja tuloja käytetään yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylli-
seen toimintaan. Lisäksi merkitystä on sillä, merkitseekö yhteisön tiettyä lii-
ketoimintaa koskeva veronhuojennus vastaavaa toimintaa harjoittaville elin-
keinonharjoittajille haittaa, joka ei ole vähäinen. Kiinteistötulo puolestaan 
voidaan huojentaa, jos kiinteistöä käytetään pääasiassa yleiseen tai yleis-
hyödylliseen tarkoitukseen.  

Huojennuslain mukaan yleishyödyllisen yhteisön voidaan katsoa harjoittavan 
yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, jos sen varsinaisena tarkoituksena 
on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen rekisteröitynä puolueena taikka sosiaa-
lisen tai muun yhteiskunnallisesti tärkeitä tarpeita palvelevan toiminnan har-
joittaminen, mikäli tämä toiminta on koko valtakunnan alueen kattavaa tai 
muuten laajaa, vakiintuneen muodon saavuttanutta ja pysyvää. Veron-
huojennus voidaan myöntää myös edellä tarkoitetun yhteisön järjestöraken-
teeseen kuuluvalle rekisteröidylle yhdistykselle, kuten valtakunnallisen jär-
jestön paikalliselle jäsenyhdistykselle. Tällöin veronhuojennuksen edellytyk-
siä harkittaessa voidaan ottaa huomioon koko järjestön toiminta, jos se jär-
jestön luonteeseen nähden ja yhteisön asema järjestössä huomioon ottaen 
on perusteltua.  

Veronhuojennusta haetaan Savo-Karjalan verovirastolta. Huojennusta tulee 
hakea neljän kuukauden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta huo-
jennusta haetaan. Hakemuksen tulee olla kyseisen määräajan puitteissa pe-
rillä Savo-Karjalan verovirastossa, jonka vuoksi hakemusta ei ole suositelta-
vaa jättää veroilmoituksen väliin. Veronhuojennuksen voi saada enintään 
viideksi verovuodeksi kerrallaan. Veronhuojennus voidaan myöntää vain 
yleishyödylliselle yhteisölle. Se, onko yhteisö yleishyödyllinen, ratkaistaan 
yhteisön säännönmukaisessa verotuksessa (ks. KHO 26.5.2006 T 1384). 
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Mikäli huojennuksen hakijana on uusi yhteisö tai yhteisö, jonka olosuhteissa 
on tapahtunut olennainen muutos, tulee Savo-Karjalan veroviraston hankkia 
asiassa lausunto yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnalta.  

Elinkeinotuloa koskevan huojennuksen esteenä on verotuskäytännössä 
usein kilpailuhaitta, joka ei saisi olla vähäistä suurempi. Huojennuksen 
myöntämisen edellytykset ovat hyvin tulkinnanvaraisia, mikä osaltaan vaike-
uttaa hakemuksen menestymismahdollisuuksien arvioimista. Huojennuskäy-
täntö ei myöskään ole julkista, jolloin tietoa siitä, millaiselle toiminnalle ja 
missä olosuhteissa huojennus on myönnetty tai ei ole myönnetty, ei ole 
mahdollista saada. Tieto yhteisöistä, joille huojennus on myönnetty sekä ve-
rovuosista, joita huojennus koskee, on kuitenkin julkista tietoa. Kilpailuhaitan 
asteen arviointi on viime vuosina ollut kiristymään päin. Silloin, kun yleis-
hyödyllisellä yhteisöllä on veronalaista tuloa, kannattaa sen kuitenkin hakea 
veronhuojennusta, koska asiassa ei ole mitään menetettävää.  

Huojennuslain mukainen veronhuojennus on myönnetty mm. useille urheilu-
seuroille. Huojennuksen saaneiden yhteisöjen listalla on myös nuorisoseuro-
ja sekä kulttuurialan yhteisöjä.  
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5.  Muiden verolajien merkitys yleishyödylliselle yhteisölle 

5.1. Arvonlisäverotus 

5.1.1. Yleistä yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuudesta 

5.1.1.1. Yhteys tuloverotukseen 

Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuus on arvonlisäverolaissa 
kytketty tuloverolakiin siten, että arvonlisäverolain mukaan tuloverolaissa tar-
koitettu yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain sellaisesta 
toiminnasta saadusta tulosta, jota pidetään tuloverolain mukaan yhteisön ve-
ronalaisena elinkeinotulona. Tässä yhteydessä tulee myös huomata, että 
vaikka yhteisölle olisi myönnetty veronhuojennus elinkeinotuloilleen tulovero-
tuksessa, yhteisö on kuitenkin arvonlisäverovelvollinen huojennuksesta huo-
limatta. Huojennushan koskee elinkeinotuloja, joista ilman huojennusta olisi 
aiheutunut yhteisölle verovelvollisuus tuloverotuksessa.  

Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama toiminta voi kuitenkin jäädä vähäisyyden 
vuoksi arvonlisäverotuksen ulkopuolelle silloinkin, vaikka kyse olisi tulovero-
tuksessa yhteisön veronalaisesta elinkeinotulosta. Arvonlisäverolain mukaan 
nimittäin verovelvollisuus edellyttää vähintään 8 500 euron liikevaihtoa 12 
kuukauden ajanjaksolla.  

Sellaisesta toiminnasta saatu tuloa, jota ei pidetä yhteisön veronalaisena elin-
keinotulona tuloverotuksessa, ei lain nojalla synny arvonlisäverovelvollisuutta 
yleishyödylliselle yhteisölle.   

5.1.1.2. Arvonlisäverovelvollisuuden sisältö ja merkitys 

Arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta rekisteröityä verovelvollisek-
si sekä velvollisuutta lisätä myytäviin hyödykkeisiin voimassaolevan verokan-
nan mukaisesti arvonlisävero. Tällä hetkellä verokannat ovat 22 %, 17 % (las-
kee 12 %:iin 1.10.2009 lukien) tai 8 %). Yleinen verokanta on 22 %, jota so-
velletaan silloin, kun hyödykkeeseen ei sen luonteen vuoksi sovellu alennettu 
verokanta 17 % tai 8 %. 17 %:n alennettua verokantaa sovelletaan esimerkik-
si elintarvikkeisiin ja eläinten rehuihin. 8 %:n verokantaa sovelletaan mm. 
henkilökuljetuksiin, majoitustilan käyttöoikeuden luovuttamiseen sekä palve-
luun, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Käytännössä lii-
kuntapalveluihin sovellettavaan verokantaan, 22 % vai 8 %, voi liittyä tulkin-
nallisuuksia. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2.7.1996 T 2237, 
ATK vatsatanssituntien pitäminen katsottiin palveluksi, jolla annettiin mahdol-
lisuus liikunnan harjoittamiseen (sovellettava verokanta 8 %). Yleisen 22 %:n 
verokannan alaisiksi palveluiksi katsotaan kuitenkin sellaiset liikunnalliset  
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palvelut, joissa suoritteen pääpaino on opetuksessa liikunnan harjoittamisen 
sijasta. Esimerkiksi KHO:n ratkaisussa 25.10.2002 T 2698, ATK hiihtokoulu-
toiminta, johon sisältyi laskettelun ja lumilautailun opettamista, katsottiin ko-
konaisuudessaan yleisen verokannan alaiseksi palveluksi. Epävarmoissa ti-
lanteissa palveluun sovellettava verokanta on suositeltavaa varmistaa esi-
merkiksi veroviranomaisilta haettavalla kirjallisella ohjauksella tai ennakkorat-
kaisulla. 

Verovelvollisuuden myötä toimintaa varten hankituista hyödykkeiden sisältä-
mästä verosta on toisaalta lähtökohtaisesti oikeus tehdä vähennys arvon-
lisäveroilmoituksella. Myynnin ja ostojen verojen erotus tilitetään valtiolle läh-
tökohtaisesti kalenterikuukausittain.  

Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin olla arvonlisäverovelvollinen myös pel-
kästä kiinteistöhallintapalvelun omasta käytöstä ja henkilöstötarjoilun omasta 
käytöstä, jos kyseiset palvelut tuotetaan taloudellisen toiminnan harjoittajan 
ominaisuudessa. Yleistäen kiinteistöhallintapalvelujen omaan käyttöön otta-
misessa on kyse omalla henkilökunnalla tuotetuista kiinteistöhallintopalveluis-
ta (esim. rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito ja muu kiinteistönhoito), 
jotka kohdistuvat muussa kuin arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa 
käytössä oleviin kiinteistöihin. Henkilöstötarjoilua koskeva verovelvollisuus 
syntyy myös silloin, jos kyse on työnantajan itse järjestämästä tarjoilusta hen-
kilökunnalleen, jossa työntekijä ei lainkaan maksa ruuasta. Henkilöstötarjoilun 
ja kiinteistöhallintapalvelun ohella arvonlisäverovelvollisuus voi syntyä yhtei-
söhankinnoista (kyse tavaroiden hankinnasta toisesta EU-maasta myyjältä, 
joka on alv-velvollinen), jos tavaroiden arvo ylittää 10.000 euroa kalenterivuo-
dessa ja immateriaalipalvelujen hankinnoista ulkomailta. Immateriaalipalvelut 
on määritelty AVL 68 §:ssä, niitä ovat esim. konsultointi ja atk-palvelut.  

Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa tuottava toiminta voi kuitenkin olla ve-
rotonta, jos se on erityisesti säädetty verottomaksi arvonlisäverolaissa. Tällai-
sia arvonlisäverosta vapautettuja toimintoja ovat esimerkiksi terveyden- ja sai-
raanhoitopalvelut ja sosiaalihuoltotoiminta. Lisäksi kiinteistön käyttöoikeuden 
luovuttaminen (vuokraaminen) on arvonlisäverotonta toimintaa, mutta tästä 
toiminnasta on mahdollista erikseen hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. 

Jos yleishyödyllinen yhteisö menettää yleishyödyllisen verostatuksensa, sen 
harjoittaman toiminnan arvonlisäverokohtelu ei enää olekaan sidoksissa tulo-
verotukseen, vaan yhteisön verollista myyntiä on kaikki sen liiketoiminnan 
muodossa harjoittamat toiminta, joka ei jää edellä mainitun verovelvollisuuden 
alarajaa koskevan liikevaihtorajan alle tai jota ei nimenomaisesti ole vapautet-
tu arvonlisäverosta (esim. sosiaalihuoltopalvelut). 
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5.1.1.3. Arvonlisäveron taloudellisesta vaikutuksesta yleishyödyllisen yhtei-
sön toiminnassa tuloverotukseen 

Vaikka yleishyödyllinen yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen, arvonlisävero 
vaikuttaa joka tapauksessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen.  

Yleishyödyllinen yhteisö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, ei pääse eli-
minoimaan hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa vähennysjärjestelmän 
kautta, jolloin ostoihin sisältyvä arvonlisävero jää sille kokonaisuudessaan 
kustannukseksi. Jos yhteisö on toiminnastaan osittain verovelvollinen, se voi 
tehdä arvonlisäverotuksessa vähennyksen vain verolliseen toimintaan kohdis-
tuvista kustannuksista sekä osittainen vähennysoikeus toimintansa yleiskus-
tannuksista. Vähentämättä jäävä arvonlisävero joudutaan sisällyttämään yh-
teisön myyntihintoihin ja näin asiakkaille kertyy yhteisön veloituksissa ns. pii-
levää arvonlisäveroa.  

Koska periaatteessa arvonlisävero on verovelvollisilla arvonlisäveron vähen-
nysoikeuden takia läpikulkuerä, voi arvonlisäverovelvollisuudesta olla tietyissä 
tilanteissa jopa hyötyä myös yleishyödyllisille yhteisöille, kuten jäljempänä on 
tarkemmin kuvattu. 

Myös toimintaa varten saaduilla tuilla ja avustuksilla voi olla vaikutusta yhtei-
sön arvonlisäverotuksessa. Tuet katsotaan vastikkeeksi myydystä tavarasta 
tai palvelusta lähinnä vain silloin, kun tuen määrä riippuu tavaran tai palvelun 
myyntihinnasta tai se määräytyy luovutetun määrän perusteella (suoraan hin-
taan liittyvä tuki tai avustus). Tällaisissa tilanteissa saatu tuki tai avustus lue-
taan osaksi arvonlisäveron veron perustetta, eli osaksi ns. verotusarvoa, josta 
suoritettava arvonlisäveron määrä lasketaan. Yleisten toimintaedellytysten pa-
rantamiseksi annetut tuet ja avustukset ovat arvonlisäverottomia kuten myös 
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi saadut tuet ja avustukset (yleistuki). 
Käytännössä tukien ja avustusten arvonlisäverokäsittelyyn liittyy kuitenkin tul-
kinnallisuuksia, jolloin oikean arvonlisäverokäsittelyn varmistaminen voi olla 
paikallaan esim. hakemalla kirjallinen ohjaus tai ennakkoratkaisu veroviran-
omaisilta. 

Verottomista toiminnoista 

Arvonlisäverolaissa on verosta vapaiksi säädetty mm. terveyden- ja sairaan-
hoitopalvelut, sosiaalihuoltopalvelut ja koulutuspalvelut. Silloin, kun yleis-
hyödyllinen yhteisö myy edellä mainittuja verottomia palveluja, palveluista 
saadun vastikkeen katsominen yleishyödyllisen yhteisön veronalaiseksi elin-
keinotuloksi ei kuitenkaan aiheuta tulojen arvonlisäverovelvollisuutta. Verot-
tomien tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvistä kustannuksista ei  
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vastaavasti ole vähennysoikeutta silloinkaan, vaikka yleishyödyllinen yhteisö 
olisi muusta toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen.  

Sosiaalihuolto 

Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei suoriteta 
arvonlisäveroa. Laissa on myös määritelty, mitä verottomalla sosiaalihuollolla 
tarkoitetaan. Arvonlisäverolain mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai 
kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuol-
lon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huoleh-
tia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, ke-
hitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, 
päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. 

Tässä yhteydessä tulee huomata, että sosiaalihuoltona tapahtuvien tavara- ja 
palveluluovutusten verottomuus edellyttää, että luovuttaja on sosiaalihuolto-
toiminnan harjoittaja. Valtion, kunnan ja kuntayhtymän ohella myös esimer-
kiksi yleishyödyllinen yhteisö voi olla sosiaalihuoltotoimen harjoittaja, jos sen 
toiminta on yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevan lain mukaan 
kunnan valvonnan piirissä olevaa toimintaa. Edellä mainitun lain mukaan val-
vottavaa toimintaa on kaikki liike- ja ammattitoimintana korvausta vastaan 
harjoitettu toiminta, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin, vammaisiin, kehitysvam-
maisiin, vanhuksiin, päihdehuollon palveluja tarvitseviin ja muihinkin sosiaali-
huollon palveluja tarvitseviin.  

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus edellyttää yksityisen palvelujen 
tuottajan kohdalla yhtäältä sitä, että lääninhallitus merkitsee palvelun tuottajan 
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin joko toiminnanharjoittajan 
tekemän ilmoituksen tai toiminnanharjoittajalle myönnetyn luvan perusteella. 
Arvonlisäverotuksellisesti rekisteröinti merkitsee sitä, että rekisteriin merkittyä 
toiminnanharjoittajaa pidetään arvonlisäverolain mukaan yksityisenä sosiaali-
huoltotoiminnan harjoittajana. Tässä yhteydessä tulee kuitenkin huomata, että 
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin kuuluminen ei silti sellaise-
naan kuitenkaan oikeuta käsittelemään myyntiä verottomana, vaan kyse on 
oltava sosiaalihuollon tarpeeseen perustuvista sosiaalihuoltona luovutettavis-
ta palveluista. Asia on todettu esimerkiksi KHO:n 24.10.2003 antamassa rat-
kaisussa T 2612.   

Verohallitus on 6.3.2006 antanut ohjeen 413/40/2006, ”Sosiaalihuoltopalvelu-
jen arvonlisäverotus”, jossa on käsitelty sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäve-
rottomuuden edellytyksiä. Ohjeen mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuotta-
jan myydessä palveluja suoraan asiakkaille, verottomuuden edellytyksenä on, 
että myyjä ja ostaja ovat tehneet myytävistä palveluista kirjallisen sopimuksen 
sekä palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman. Lisäksi 
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ohjeen mukaan esimerkiksi koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on kunnalle 
myytynä verotonta koulutuspalvelun myyntiä silloin, kun kyse on perusopetus-
lain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toiminta voi ohjeen mukaan 
olla verotonta muutoinkin, jos ohjeessa mainitut muut edellytykset sosiaali-
huoltotoiminnan verottomuudelle täyttyvät.  

Jos kunta ostaa yleishyödylliseltä yhteisöltä arvonlisäverottomia sosiaalihuol-
topalveluja, kunnalle on laissa säädetty erityinen oikeus ns. laskennalliseen 
palautukseen. Kunnan oikeus laskennalliseen palautukseen koskee myös ter-
veyden- ja sairaanhoitotoiminnan sekä sosiaalihuoltotoiminnan harjoittajalle 
toimintaa varten antamaansa tukea tai avustusta. Laskennallisen palautuksen 
suuruus on viisi prosenttia palvelun tai tavaran ostohinnasta, maahantuodun 
tavaran veron perusteesta taikka tuen tai avustuksen määrästä. Laskennalli-
sen palautuksen tarkoituksena on vähentää kunnan verottomiin hankintoihin 
sisältyvän piilevän arvonlisäveron määrää.  

5.1.2. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta 

5.1.2.1. Hakeutumisen edellytyksistä 

Vaikka yleishyödyllinen yhteisö ei olisi lain nojalla arvonlisäverovelvollinen 
harjoittamastaan toiminnasta sen vuoksi, ettei toiminnasta saatua tuloa pidetä 
yhteisön veronalaisena elinkeinotulona, yleishyödyllisellä yhteisöllä voi kui-
tenkin olla mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 
sellaisesta toiminnasta, jonka katsotaan tapahtuvan liiketoiminnan muodossa. 
Verottomaksi säädetystä toiminnasta ei kuitenkaan voi hakeutua verovelvolli-
seksi, poislukien kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen. Vapaaehtoinen 
hakeutumismahdollisuus koskee myös sellaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, jot-
ka ovat toiminnastaan jo entuudestaan osittain verovelvollisia lain nojalla (niis-
tä tuloista, joita pidetään tuloverotuksessa yleishyödyllisen yhteisön ve-
ronalaisina elinkeinotuloina).  

Hakeutumisen edellytyksenä on, että yleishyödyllisen yhteisön katsotaan har-
joittavan toimintaansa liiketoiminnan muodossa ja ettei kyse ole toiminnasta, 
joka on erikseen arvonlisäverosta vapautettua (esim. terveyden- ja sairaan-
hoitopalvelut, sosiaalihuolto). Hakeutumisen jälkeen yleishyödyllisen yhteisön 
kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaroiden ja palvelujen myynti 
Suomessa, on arvonlisäverollista. Arvonlisäverolaissa ei kuitenkaan ole mää-
ritelty sitä, mitä tarkoitetaan liiketoiminnan muodolla eikä käsitettä liiketoimin-
nan muodossa tule rinnastaa tuloverotuksen elinkeinotoiminnan tai liiketoi-
minnan käsitteisiin. Vakiintuneesti on kuitenkin katsottu, että liiketoiminnan 
muodossa tapahtuva toiminta on ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, 
ulospäin suuntautuvaa toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski. Ar-
vonlisäverotuksessa ansiotarkoitus ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarkoita 
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yksinomaan voittoa tavoittelevaa toimintaa, vaan arvonlisäverotuksellisesti 
omakustannushintaan tapahtuva toiminta – toisinaan mahdollisesti jopa tap-
piollinenkin toiminta – voidaan katsoa tapahtuvan liiketoiminnan muodossa.  

5.1.2.2. Hakeutumisen kannattavuudesta 

Vapaaehtoisen hakeutumisen seurauksena yleishyödyllinen yhteisö on velvol-
linen käsittelemään kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuvat hyödykkeiden 
myynnit verollisina yleishyödyllisyydestään huolimatta, Vastaavasti yleis-
hyödyllisellä on tällöin vähennysoikeus liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa 
verollista toimintaa varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostohintaan si-
sältyvästä arvonlisäverosta. 

Vapaaehtoinen arvonlisäverollisuus voi käytännössä merkitä taloudellista hyö-
tyä yleishyödylliselle yhteisölle ostovähennysoikeuden sekä verovelvollisuu-
den alkamiseen liittyvän erityisen ns. alkuvarastovähennyksen myötä. Lähtö-
kohtaisesti useimmiten vapaaehtoinen hakeutuminen on perusteltua silloin, 
kun yleishyödyllinen yhteisö myy hyödykkeitä toisille verovelvollisille, jolloin 
hinnoissa ei ole piilevää arvonlisäveroa eikä toisaalta myyjän hinnoissa veloit-
tama arvonlisävero jää ostajalle kustannukseksi. Yritysten ohella kunnat ovat 
tahoja, joilla on hankinnoistaan joko vähennysoikeus tai erityinen palautusoi-
keus.  

Ennen kuin päätös arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta tehdään, tulee 
tarkoin punnita verovelvollisuuteen liittyviä hyötyjä ja haittoja. Lisäksi tässä 
yhteydessä on syytä painottaa, ettei vapaaehtoinen hakeutuminen arvon-
lisäverovelvolliseksi kuitenkaan tarkoita yleishyödyllisen yhteisön tulojen 
muuttumista elinkeinotuloverojen alaisiksi tai itsessään yleishyödyllisyys-
statuksen menettämistä.  

5.1.3. Oikeuskäytäntöä 

Seuraavissa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa on otettu kantaa sii-
hen, millaisissa olosuhteissa yleishyödyllisen yhteisön voidaan katsoa harjoit-
tavan toimintaansa liiketoiminnan muodossa, mutta kuten yllä on todettu, toi-
minta voi kuitenkin olla arvonlisäverotonta sen vuoksi, ettei kyseisiä tuloja pi-
detä yhteisön veronalaisina elinkeinotuloina.  

Voidaan todeta, että oikeus- ja verotuskäytännössä liiketoiminnan muodossa -
käsitettä tulkitaan melko laajasti, mutta ohessa on myös tapauksia, joissa yh-
teisön ei katsottu harjoittavan toimintaansa liiketoiminnan muodossa siten, et-
tä sillä olisi ollut mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.  
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KHO 26.2.2009 T 441, vuosikirja 

Nuorisoseura vuokrasi toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksel-
la osan omistamastaan nuorisoseurantalon tiloista kunnalle käytettäväk-
si koulun liikuntatunteihin sekä nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin 
kunnan järjestämiin tapahtumiin erillisen käyttötuntiselvityksen mukai-
sesti. Tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteista luovuttamista, josta  nuo-
risoseuralla ei ollut oikeutta hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovut-
tamisesta arvonlisäverovelvolliseksi. 

KHO 21.11.2008 T 2913, vuosikirja 

Harrastus- ja kilpaurheilua harjoittava yhdistys, joka oli yleishyödyllinen 
yhteisö, oli toimintansa tukemiseksi tehnyt vuonna 2006 kaupungin 
kanssa sopimuksen kaupunginteatterin naulakkopalvelujen hoitamisesta 
vuosina 2006-2009. Yhdistys oli hoitanut noita tehtäviä vuodesta 2003 
lähtien. Kun otettiin huomioon tuottojen määrä, toiminnan jatkuvuus, 
ulospäin suuntautuminen, ansiotarkoitus ja kilpailuneutraalisuuden vaa-
timukset, yhdistyksen katsottiin harjoittavan naulakkotoimintaa arvon-
lisäverolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muo-
dossa. Toiminta ei välittömästi edistänyt yhdistyksen yleishyödyllisen 
tarkoituksen toteutumista, joten naulakkopalvelu oli arvonlisäverolaissa 
tarkoitettu verollinen palvelu. Yhdistys oli verovelvollinen siitä saamas-
taan elinkeinotulosta. 

KHO 30.1.1997 T 188, vuosikirja 

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä urheiluseura oli tehnyt sopimuk-
sen yritysten viikkomainosten jakelusta kunnan alueella. Jakelun suorit-
tivat yhdistyksen jäsenet talkootyönä. Mainosten jakelusta saatavat tu-
lot, joita arveltiin kertyvän 80.000 markkaa vuodessa, käytettiin yhdis-
tyksen junioritoiminnan tukemiseen. Mainosten jakelutoiminta tapahtui 
ansiotarkoituksessa ja muutenkin arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Siitä saatua tu-
loa ei kuitenkaan toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen pidetty tu-
loverolaissa tarkoitettuna veronalaisena elinkeinotulona. Koska yleis-
hyödyllinen yhteisö on arvonlisäverolain 4 §:n mukaan verovelvollinen 
vain, jos sen toiminnastaan saamaa tuloa pidetään tuloverolaissa tarkoi-
tettuna veronalaisena elinkeinotulona, yhdistyksen ei ollut suoritettava 
harjoittamastaan jakelutoiminnasta arvonlisäveroa. 
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KHO 19.10.1998 T 2233, ATK 

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä urheiluseura järjesti tarkoituksen-
sa toteuttamiseksi erilaisia liikuntaharjoituksia ja kilpailuja sekä kursseja, 
näytöksiä ja juhlia. Yhdistyksen harjoittaman kurssitoiminnan, joka käsit-
ti muun muassa aerobictuntien ja budokurssien järjestämisen yhdistyk-
sen jäsenille, katsottiin liittyvän välittömästi yhdistyksen yleishyödyllisen 
tarkoituksen toteuttamiseen. Kurssitoiminnasta osanotto-, harjoitus- ja 
kurssimaksujen muodossa saatu tulo ei näin ollen ollut yhdistyksen tulo-
verolaissa tarkoitettua veronalaista elinkeinotuloa. Yhdistyksen jäsenillä 
teetetystä vähäisestä talkootyöstä, lahjoituksena saatujen tavaroiden 
satunnaisesta myynnistä sekä kerran vuodessa ilmestyvän osoitemuis-
tion mainostilan myynnistä saatua tuloa ei toiminnan laatu ja laajuus 
huomioon ottaen myöskään pidetty yhdistyksen tuloverolaissa tarkoitet-
tuna veronalaisena elinkeinotulona. Koska yleishyödyllinen yhteisö on 
arvonlisäverolain 4 §:n mukaan verovelvollinen vain, jos sen harjoitta-
masta toiminnasta saatua tuloa pidetään tuloverolain mukaan yhteisön 
veronalaisena elinkeinotulona, yhdistys ei ollut arvonlisäverovelvollinen 
harjoittamastaan toiminnasta. Veroasiamiehen valitus hylättiin. Verovel-
volliseksi rekisteröinti. 

KHO:n ratkaisussa 25.3.2002 T 661 verovapaus hyväksyttiin silloinkin, 
kun yhdistysmuotoinen seura järjesti aerobic-tunteja jäsentensä ohella 
myös ulkopuolisille, joilta perittiin sama maksu kuin jäseniltä. Perustee-
na oli se, että KHO katsoi tuntien järjestämisen olevan kuitenkin osa 
seuran yleishyödyllistä tarkoitusta välittömästi toteuttavaa toimintaa. 

Jos yhteisöä ei katsota yleishyödylliseksi yhteisöksi, se on harjoittamastaan 
liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta toiminnasta verovelvollinen arvon-
lisäverolain yleisten sääntöjen perusteella:  

KHO 8.1.2007 T 1, ATK 

A ry:n tarkoituksena oli sääntöjensä mukaan edistää golfpelin harjoitta-
mista ja tässä tarkoituksessa pitää golfkenttää jäsentensä käytettävänä 
sekä ylläpitää kerhohuoneistoa ja hoitaa siinä jäseniä ja kutsuvieraita 
varten ravintolaliikettä. Yhdistyksen jäseneksi voitiin ottaa muun muassa 
henkilö, joka omisti B Oy:n osakkeen tai jonka käyttöön osakkeenomis-
taja oli luovuttanut osakkeeseensa kuuluvan pelioikeuden ja jonka yh-
distyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyi jäseneksi. 
Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautettaessa yhdistyksen viimeinen 
kokous päätti siitä, mihin urheilua edistävään tarkoitukseen yhdistyksen 
varat oli käytettävä. A ry peri jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, joka 
kattoi yhdistyksen kerho-, opetus- ja kilpailutoiminnan kulut sekä  
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Suomen Golfliitto ry:n jäsenmaksut. Yhdistyksen jäseniltään vuosittain 
perimillä vuosi- eli pelimaksuilla oli tarkoitus kattaa golfkentän hoidosta, 
ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut. Henkilöjäseniltä perittiin myös 
yhdistykseen liityttäessä liittymismaksu.  

A ry harjoitti myös sellaista toimintaa, jota yleensä harjoitti golfosakeyh-
tiö. A ry peri golfosakeyhtiön osakkailta ja pelioikeuden vuokraajilta peli-
kausi- ja vuosimaksut, vuokrasi kentältä mainostilaa, vuokrasi kenttää 
yritystapahtumiin ja myi golfvarusteita pro-shopista. Golfkentän omisti ja 
sitä hoiti ja ylläpiti erillinen golfosakeyhtiö, B Oy, jolta A ry oli vuokrannut 
kentän. A ry oli itse katsonut arvonlisäverolliseksi myynnikseen vieras-
pelaajilta perittävät green fee -maksut, rangemaksut, opetustuotot, peli-
kausi- ja vuosimaksut, yritystapahtumista ja avoimista kilpailuista perit-
tävät maksut sekä pro-shopin myyntitulot, golfautojen vuokrat, bägi- ja 
mailavuokrat sekä kaappien vuokrat. Koska A ry harjoitti myös yleensä 
golfosakeyhtiölle kuuluvaa golftoimintaa, sitä ei voitu pitää tuloverolain 
22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä. A ry ei sen vuoksi ei-
kä muutoinkaan ollut harjoittamansa toiminnan osalta arvonlisäverolain 
4 §:n nojalla vapautettu arvonlisäverovelvollisuudesta. Ottamalla huomi-
oon yhdistyksen toiminta kokonaisuudessaan, sitä ei voitu myöskään 
luokitella direktiivin 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan m alakohdassa 
tarkoitetuksi voittoa tavoittelemattomaksi yleishyödyllisessä tarkoituk-
sessa toimivaksi yhteisöksi. 

A ry:n harjoittama pelioikeuksien luovuttaminen jäsenilleen ja muille 
golfkentän käyttäjille tapahtui, kun otettiin huomioon toiminnan laajuus, 
siitä saadut tulot ja kilpailutilanne, arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. A ry:n jäsenil-
tään perimät jäsen- ja liittymismaksut olivat Euroopan yhteisöjen tuomio-
istuimen asiassa C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club) antamasta 
tuomiosta ilmenevät periaatteet huomioon ottaen vastiketta yhdistyksen 
tarjoamista palveluista. Kysymys oli tällöin kokonaisuutena ottaen palve-
lusta, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. A ry:n oli si-
ten suoritettava arvonlisäveroa jäseniltään perimistään jäsen- ja liitty-
mismaksuista.  

Myös omakustannushintaan tapahtuva myynti on joissakin olosuhteissa kat-
sottu toiminnaksi, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa:  
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KHO 11.3.2005 T 539, ATK 

Keskusliitto oli yleishyödyllinen yhteisö, joka oli aikaisemmin hakeutunut 
arvonlisäverovelvolliseksi. Keskusliiton tarkoituksena oli laajentaa toi-
mintaansa siten, että se suoritti omalla henkilökunnallaan jäsentensä 
työtehtäviä ja veloitti kultakin jäseneltä sen osuuden palkkakustannuk-
sista. Työtehtävien suorituksista aiheutuneet veloitukset tapahtuivat 
omakustannushintaan. Tällaisten palvelujen myynti oli arvonlisäverolain 
yleisten säännösten mukaan arvonlisäverollista toimintaa. Palvelujen 
myynti, joka tapahtui omakustannushintaan, liittyi myös kiinteästi Kes-
kusliiton harjoittamaan verolliseen liiketoimintaan. Näin ollen ja kun toi-
mintaa ei voitu pitää kustannusten jakamisena, liiketoimista oli suoritet-
tava arvonlisäveroa. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan A 
kohdan 1 alakohdan f alakohdassa säädetyt edellytykset vapauttaa pal-
velujen suoritukset veron suorittamisesta eivät täyttyneet.  

Yhteisö, jonka toiminta rahoitettiin pääosin julkisin varoin, ei voinut hakeutua 
arvonlisäverovelvolliseksi: 

KHO 28.5.1999 T 1325, ATK 

Yhdistys, joka oli tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, har-
joitti ylläpitämässään museossa tarkoituksensa mukaista museotoimin-
taa. Yhdistys oli tuon toiminnan osalta arvonlisäverolain 4 §:n nojalla 
vapautettu arvonlisäverovelvollisuudesta. Yhdistyksen harjoittama mu-
seotoiminta oli jatkuvaa, suuntautui rajoittamattomaan asiakaskuntaan 
ja tapahtui kilpailuolosuhteissa muiden kulttuuri- ja vapaa-
ajanviettopalvelujen kanssa. Yhdistys sai kuitenkin pääosan rahoituk-
sestaan julkisista varoista erilaisina avustuksina. Varsinaisen museo-
toiminnan tuotot kattoivat vain 7-8 prosenttia toiminnasta aiheutuvista 
menoista. Yhdistyksen myynnistä suoritettavien verojen ja vähennettä-
vien verojen erotus eli tilitettävä vero oli tästä syystä jatkuvasti negatiivi-
nen. Kun otettiin huomioon, että museotoiminnasta saatavilla tuloilla ka-
tettiin vain vähäinen osa toiminnasta aiheutuvista menoista ja että mu-
seotoiminnasta tilitettävä vero oli tulojen ja menojen välisestä suhteesta 
johtuen jatkuvasti negatiivinen, yhdistyksen ei katsottu harjoittavan mu-
seotoimintaansa arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Yhdistyksellä ei siten ollut oike-
utta lain 12 §:n 1 momentin nojalla tulla hakemuksestaan tästä toimin-
nasta verovelvolliseksi. 

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen aiheuttaa lähtökohtaisesti laajan ve-
rovelvollisuuden, eikä verovelvollisuutta hakeutuessa voida rajata koskemaan 
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vain tiettyjä toimintoja (tämä ei kuitenkaan koske kiinteistön käyttöoikeuden 
luovuttamista, ks. tarkemmin luku 5.2): 

 KHO 15.3.1999 T 430, ATK 

Liitto, joka oli tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, harjoitti 
tarkoituksensa mukaista julkaisu-, tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja jä-
senpalvelutoimintaa. Toiminta tapahtui arvonlisäverolain 1 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Arvon-
lisäverolain 4 §:n perusteella liitto ei ollut harjoittamastaan toiminnasta 
kuitenkaan verovelvollinen. Jos liitto hakeutui arvonlisäverolain 12 §:n 1 
momentin perusteella verovelvolliseksi, se oli arvonlisäverolain yleisten 
sääntöjen mukaan velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa kaikesta sel-
laisesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta, joka il-
man lain 4 §:n säännöstä olisi aiheuttanut verovelvollisuuden. Liitto ei si-
ten voinut hakeutua verovelvolliseksi vain osasta harjoittamaansa liike-
toimintaa. 

5.1.4. Kiinteistöihin liittyvistä arvonlisäverokysymyksistä 

5.1.4.1. Yleistä 

Arvonlisäverotuksessa kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta ja 
pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa.  

Kiinteistön myynnistä, maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden, rasi-
teoikeuden tai muuhun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden 
luovuttamisesta ei suoriteta veroa. Edellä mainittuihin luetaan myös ns. keski-
näisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeen myynti. Verottomuuden seurauksena 
edellä mainittuun toimintaan kohdistuvista kustannuksista ei ole arvonlisäve-
ron vähennysoikeutta. 

5.1.4.2. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, vuokraus ja alivuokraus, on lähtö-
kohtaisesti arvonlisäverotonta. Arvonlisäverolain mukaan kiinteistön ja/tai 
huoneiston vuokraustoiminnasta on kuitenkin tietyin edellytyksin mahdollista 
hakeutua verovelvolliseksi. Tässä kohdin tulee huomioida, että mahdollisesti 
jo muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen yhteisö joutuu erikseen hakeu-
tumaan vuokraustoiminnasta verovelvolliseksi voidakseen/saadakseen käsi-
tellä vuokrat tai vastikkeet verollisina ja ollakseen siten oikeutettu tekemään 
arvonlisäverovähennykset niistä kustannuksista, jotka kohdistuvat verollisina 
vuokrattuihin tiloihin.   
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Yleishyödyllisen yhteisön kohdalla vuokratuottojen arvonlisäverokohtelu ei 
ole, toisin kuin ns. muun toiminnan kohdalla, riippuvainen siitä, pidetäänkö 
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistötuottoja tuloverotuksessa verosta vapaina 
tai kuuluuko kyseinen kiinteistö tuloverotuksellisesti yleishyödyllisen yhteisön 
elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.  

Arvonlisäverotuksellisesti yleishyödyllisen yhteisön saamat kiinteistön vuokra-
tuotot ovat lähtökohtaisesti aina verottomia, ellei yleishyödyllinen yhteisö ha-
keudu verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Yleis-
hyödyllisen yhteisön on siis erikseen hakeuduttava arvonlisäverovelvolliseksi  
myös silloin, jos yhteisö on hakeutunut muusta liiketoiminnasta arvonlisäverol-
liseksi tai arvonlisäverollinen elinkeinotulostaan . Yleishyödyllinen yhteisö voi 
olla arvonlisäverovelvollinen myös ainoastaan kiinteistön käyttöoikeuden luo-
vuttamisesta.  

Verovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta edellyttää, että 
kiinteistöä / huoneistoa käytetään jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan tar-
koitukseen tai että kiinteistön käyttäjänä on valtio. Tilojen loppukäyttäjän tulee 
siten yleensä olla arvonlisäverovelvollinen taho, jolla tulee olla oikeus edes 
osittaiseen arvonlisäverovähennykseen. Verovelvollisten yritysten ohella vaa-
timus täyttyy pääsääntöisesti myös silloin, jos vuokralaisena tiloissa toimii 
kunta tai kuntayhtymä.   

Keskinäisen kiinteistöyhtiö voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vain silloin, 
kun osakkaalla on oikeus vähentää vastikkeeseen sisältyvä vero täysimääräi-
sesti. Edellytys täyttyy silloin, jos osakas on vuokrannut kyseiset tilat edelleen 
verollisina tai osakas harjoittaa tiloissa vain vähennykseen oikeuttavaa toimin-
taa. Alivuokraustilanteita koskien tulee huomioida, että verollisen vuokraus-
ketjun tulee olla aukoton ensimmäisestä verollisesta vuokrasopimuksesta ai-
na tilojen tosiasialliseen loppukäyttäjään saakka – toisin sanoen, jokaisen 
vuokrasopimuksen tulee olla verollinen ja lisäksi loppukäyttäjän tulee harjoit-
taa tiloissa edes osittain vähennykseen oikeuttavaa toimintaa.  

Käytännössä hakeutumismahdollisuutta mietittäessä tulee arvioida taloudelli-
nen kannattavuus, edellytykset sekä tarkoituksenmukaisuus. Lähtökohtaisesti 
voidaan todeta, että hakeutuminen on usein kannattavaa ja perusteltua kiin-
teistöinvestointeihin sisältyvän huomattavan arvonlisäveron määrän takia. 
Hakeutuminen on mahdollista rajata tiettyihin kiinteistöihin tai jopa tietyn kiin-
teistön huoneistoon. Hakeutumisen yhteydessä on tärkeä sitouttaa kiinteistön 
omistajat / vuokralaiset verollisuuteen vuokrasopimuksiin / yhtiöjärjestykseen 
otettavilla lausekkeilla. Lausekkeilla on tarkoitus turvata se, että hakeutujan 
oikeus arvonlisäverovähennyksiin säilyy ja usein lausekkeilla siirretään vastuu 
mahdollisista arvonlisäveroseurauksista sille, jonka toimien johdosta seuraa-
mukset (vähennysten tarkistus) aiheutuivat. 
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Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ei pääsääntöisesti voi hakeutua 
verovelvolliseksi takautuvin vaikutuksin, vaan verovelvollisuus alkaa aikaisin-
taan siitä päivästä lukien, jolloin verovelvollisuutta koskeva hakemus toimite-
taan veroviranomaisille. Tuolloin lähtökohtaisesti myös oikeus vähentää kiin-
teistöön kohdistuvien kustannusten vero ei koske aikaa ennen verovelvolli-
suutta. Kiinteistöjä koskien tästä on kuitenkin poikkeus uudisrakentamista ja 
perusparannuksia koskien. Arvonlisäverolain mukaan takautuva verovelvolli-
suus ja takautuva vähennysoikeus on mahdollista saavuttaa, kun hakeutumi-
nen tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa kiinteistöinvestoinnin (jolla tarkoite-
taan tässä yhteydessä uudisrakentamista tai perusparannusta) käyttöönotos-
ta. Takautuva vähennysoikeus ei tällaisessa tilanteessa kuitenkaan koske 
muita kuin perusparannukseen ja uudisrakentamiseen liittyviä rakentamispal-
veluja.  

5.1.4.3. Kiinteistöä koskevan käyttötarkoituksen muutos 

Suomen arvonlisäverolakia on vuoden 2008 alusta lukien muutettu siten, että 
lakiin on otettu ns. kiinteistöinvestointeja koskevaa vähennysten tarkistamis-
järjestelmä. Järjestelmän myötä tietyissä tilanteissa voi syntyä mahdollisuus 
tehdä osittainen vähennys kiinteistöinvestoinneista, jotka ovat valmistuneet 
jopa 10 vuotta aikaisemmin.  

Kiinteistöinvestointeja koskee kymmenen vuoden tarkistuskausi (vuosina 
2004-2007 valmistuneiden investointien osalta tarkistuskauden pituus on kui-
tenkin viisi vuotta), jonka aikana kiinteistöinvestoinnista alun perin tehtyä vä-
hennystä tarkistetaan joko ylös- tai alaspäin sen mukaisesti, kuinka kiinteistön 
käyttötarkoitus (ns. verollisuusaste) muuttuu. Kyse on kiinteistöinvestointeja 
koskevasta vähennysten tarkistusoikeudesta tai -velvollisuudesta. 

Jos kiinteistön verollisaste laskee (esimerkiksi verollinen vuokralainen vaihtuu 
verotonta toimintaa harjoittavaksi vuokralaiseksi), alun perin tehtyä vähennys-
tä kiinteistöinvestointia koskien joudutaan tarkistamaan. Tässä kohdin, kun 
verollisuusaste pienenee, verovelvollinen joutuu käytännössä palauttamaan 
aikaisemmin tekemiään vähennyksiä takaisin valtiolle. Päinvastaisessa tilan-
teessa, verollisasteen noustessa, verovelvollinen saa lähtökohtaisesti vastaa-
vasti oikeuden tehdä lisävähennyksen. Oikeus/velvollisuus vähennysten tar-
kistuksiin ei tässä kohdin kuitenkaan ole riippuvainen siitä, oliko kyse verovel-
vollisen itsensä teettämästä / tekemästä kiinteistöinvestoinnista. Tarkistusoi-
keus ja -velvollisuus voi koskea myös esimerkiksi kiinteistön myyjän aiemmin 
tekemiä kiinteistöinvestointeja, sillä lähtökohta uusissa arvonlisäverolain 
säännöksissä on, että kiinteistön luovutuksen yhteydessä kiinteistöinvestoin-
teja koskeva vähennysten tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät luovutuk-
sensaajalle, elleivät osapuolet nimenomaisesti muuta sovi.  
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5.1.4.4. Kiinteistön myynti 

Kiinteistön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeen myynnistä ei suori-
teta veroa. Pääsääntöisesti kiinteistön, jossa on tapahtunut kiinteistöinvestoin-
ti 1.1.2004 tai sen jälkeen, myynti ei lähtökohtaisesti aiheuta velvollisuutta tar-
kistaa kiinteistöinvestointeihin sisältyneitä vähennyksiä, sillä kiinteistöjen luo-
vutuksissa tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät luovutuksensaajalle laissa 
olevien edellytysten täyttyessä. Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtymi-
nen edellyttää, että luovutuksensaaja (jos ei kyse kunnasta tai valtiosta) 
hankkii kiinteistön liiketoimintaansa (verotonta tai verollista) varten ja etteivät 
osapuolet sovi siitä, että luovuttaja suorittaa vähennysten tarkistuksen.  

5.1.4.5. Kiinteistön käyttöoikeuden oma käyttö 

Vuoden 2008 alusta lukien arvonlisäverolakiin on otettu säännös ns. kiinteis-
tön käyttöoikeuden omaa käyttöä koskien. Säännös voi koskea myös yleis-
hyödyllisiä yhteisöjä.  

Yleishyödyllisten yhteisöjen, jotka ovat vain osittain arvonlisäverovelvollisia, 
tulee huomioida kiinteistön käyttöoikeuden omaa käyttöä koskeva säännös. 
Säännöksessä on kyse siitä, että liikeomaisuudeksi kirjanpidossa luettu kiin-
teistö, jossa on suoritettu kiinteistöinvestointi, katsotaan otetun omaan käyt-
töön niiltä osin, kuin kiinteistöä käytetään muuhun kuin liiketoiminnan tarkoi-
tukseen. Säännös koskee verovelvollisia, jotka harjoittavat toimintaansa liike-
toiminnan muodossa ollen toiminnasta verovelvollinen, mutta joilla liiketoimin-
nan muodossa harjoitettavan toiminnan lisäksi on arvonlisäverotuksen sovel-
tamisalan ulkopuolista muuta kuin taloudellista toimintaa, jolla ei kuitenkaan 
tässä yhteydessä tarkoiteta arvonlisäverolaissa tarkoitettua vähennysrajoitus-
ten alaista toimintaa (esim. edustus- ja henkilökunnan harrastuskäyttö).   

Jos em. yleishyödyllinen lukee kiinteistön liikeomaisuudekseen, sillä on oike-
us vähentää kiinteistöinvestointiin sisältyvä arvonlisävero niiltä osin, kuin se 
harjoittaa verollista, vähennykseen oikeuttavaa toimintaa että muuta kuin ta-
loudellista toimintaa (soveltamisalan ulkopuolista toimintaa). Kuitenkin niiltä 
osin, kuin yhteisö ei käytä investointia verollisessa, vähennykseen oikeutta-
vassa toiminnassaan, sen tulee palauttaa investointiin sisältynyt vero vastaa-
vin osin ns. oman käytön verotuksen kautta 10 vuoden tarkistuskauden kulu-
essa. Yleishyödylliselle yhteisölle kyse onkin kiinteistöinvestointeja  

koskevasta rahoitushyödystä ja käytännössä tästä syystä johtuen on usein ta-
loudellisesti kannattavaa lukea kiinteistö yleishyödyllisen yhteisön liikeomai-
suudeksi. 
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Verohallitus on antanut asiaa koskevan ohjeen 14.12.2007, Dnro 
1846/40/2007. EU:n komissio on kuitenkin tehnyt aloitteen arvonlisäverodirek-
tiivin muuttamisesta siten, että vähennysoikeus koskisi vain sitä osaa inves-
toinnista, jota verovelvollinen käyttää vähennykseen oikeuttavaan tarkoituk-
seen. On siten mahdollista, että tulevaisuudessa Suomen arvonlisäverolakia 
muutetaan näiltä osin.  

5.1.4.6. Lopuksi 

Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus voi syntyä pakollisena tai 
hakeutumisen myötä. Lisäksi on mahdollista, että verovelvollisuus kattaa 
myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen (vuokraustoiminnan) tai että 
arvonlisäverovelvollisuus koskee ainoastaan vuokraustoimintaa. Näin ollen 
yhteisön arvonlisäverotuksellisen aseman arviointi ja aseman syntymiseen liit-
tyvien yksityiskohtien, mukaan lukien arvonlisäverovelvollisuudesta mahdolli-
sesti koituvan hyödyn ja sen määrän arviointi on viime kädessä aina tapaus-
kohtaista kokonaisharkintaa. Tässä arvioinnissa olennaista merkitystä on 
myös sillä, kohdistuuko yleishyödyllisen yhteisön myyntitoiminta enemmissä 
määrin yksityisille henkilöille tai niihin rinnasteisiin tahoihin, joilla ei ole arvon-
lisäveron vähennysoikeutta (esimerkiksi toiset yleishyödylliset yhteisöt, seura-
kunnat) vai yrityskenttään / kuntiin tai kuntayhtymiin, joille hintoihin lisättävä 
arvonlisävero ei asiakkaalle kustannus ja näin verollisuus on kokonaisuuden 
kannalta eduksi..  

Arvonlisäverovelvollisuudesta, olipa se sitten suoraan lain nojalla pakollista tai 
hakeutumiseen perustuvaa, aiheutuu aina käytännön vaikutuksia yleishyödyl-
liselle yhteisölle. Verovelvollisuuden myötä verovelvolliselle syntyy esimerkiksi 
velvollisuus järjestää kirjanpitonsa sellaiseksi, että siitä saadaan veron mää-
räämistä varten tarvittavat tiedot. Arvonlisäverotusta koskeva veroilmoitus, 
valvontailmoitus, tulee jättää kultakin kalenterikuukaudelta. Lisäksi verovelvol-
lisuus vaikuttaa yhteisön myyntilaskuihin, joiden tulee sisältönsä puolesta vas-
tata arvonlisäverolain laskumerkintävaatimuksia. Ostolaskuja koskevat samat 
vaatimukset, onhan vähennysoikeuden yksi edellytys se, että laskumerkinnät 
ovat lain vaatimusten mukaiset.  

 

5.2. Perintö- ja lahjaverotus 

Perintö- ja lahjaverolain 2.1 §:n mukaan perintö- ja lahjaveroa ei suoriteta 
sellaisesta omaisuudesta, joka on testamentilla tai lahjana annettu aatteelli-
selle yhdistykselle tai säätiölle, jolla sen tarkoittamatta tuottaa siihen osalli-
sille taloudellisia etuja, on tieteellinen, taiteellinen, kansanvalistusta, maan-
puolustusta tai kotimaista elinkeinoelämää edistävä tai muu yleishyödyllinen 
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tarkoitus. Yleishyödyllisen yhteisön saama lahja tai perintö on siten sille lah-
ja- ja perintöverosta vapaa. 

5.3. Varainsiirtoverotus 

Yleishyödyllinen yhteisö on varainsiirtoverovelvollinen kiinteistön ja arvopa-
perin luovutuksesta siten, kuin varainsiirtoverolaissa säädetään.  

 

5.4. Kiinteistöverotus 

Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödyl-
lisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveropro-
sentin yleistä kiinteistöveroprosenttia alemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva 
rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yleis-
hyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voi olla nolla.  

Kiinteistöveron helpotus koskee sekä rakennuksia että maapohjaa. Se, onko 
yleishyödyllisen yhteisön omistamalla kiinteistöllä sijaitseva rakennus pää-
asiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, ratkaistaan tapauskoh-
taisesti erikseen. Kiinteistöveron helpotusta ei ole mahdollista rajata siten, 
että se koskisi vain tietyn toimialan yleishyödyllisten yhteisöjen omistamia 
kiinteistöjä (kuten urheiluseurat tai nuorisoseurat).  

Verohallinnon internetsivuilta löytyvät kuntakohtaiset tiedot siitä, onko kiin-
teistöveron helpotusta koskevia päätöksiä tehty ja mikä yleishyödyllisen yh-
teisön kiinteistöveroprosentti kussakin kunnassa on.  

 

5.5. Arpajaisverotus 

Arpajaisista ja bingotoiminnasta saatu tulo on lähtökohtaisesti verovapaata 
tuloverotuksessa, mutta yhteisöä verotetaan niiden toimeenpanemisesta 
kuitenkin arpajaisverolain mukaan.  

5.6. Lahjoitusvähennys 

Yhteisön antamia lahjoituksia koskee TVL 57 §:n säännös. Sen mukaan yh-
teisö saa vähentää verotettavasta tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 
50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai 
suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen sellai-
selle Verohallituksen nimeämälle Euroopan talousalueella olevalle yhdistyk-
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selle, säätiölle tai edellä mainittujen yhteydessä olevalle rahastolle, jonka 
varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen taikka suomalai-
sen kulttuuriperinteen säilyttäminen. TVL 57 §:n lahjoitusvähennyssäännös 
koskee vain yhteisöjä eli käytännössä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä 
myös niitä säätiöitä ja yhdistyksiä, joilla on verotettavaa tuloa ja jotka esim. 
tukevat jonkin toisen yhdistyksen tai säätiön edellä mainittuja tarkoitusperiä. 
Henkilöyhtiöt ja ammatinharjoittajat eivät siten voi vähentää antamiaan lah-
joituksia tämän säännöksen perusteella.  

Mikäli lahjoituksen saajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio tai 
Euroopan talousalueella oleva, julkista rahoitusta saava yliopisto tai korkea-
koulu tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahasto, voi yhteisö vähentää vä-
hintään 850 euron ja enintään 250.000 euron suuruisen rahalahjoituksen, 
joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämis-
tä edistävään tarkoitukseen.  

TVL 57 §:n mukaisen, yhteisöille myönnettävän lahjoitusvähennyksen 
enimmäismäärää on korotettu uusilla säännöksillä, jotka tulivat voimaan 
1.1.2008 ja joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2008 toimitetta-
vassa verotuksessa.  

Jotta lahjoitus olisi antajayhteisölle TVL 57 §:n nojalla vähennyskelpoinen, 
tulee saajan olla verohallituksen nimeämä yhdistys, säätiö tai näiden yhtey-
dessä oleva rahasto, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen 
tukeminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. Hakijan 
sääntöjen mukaisena ja tosiasiallisena toiminnan tarkoituksena tulee siten 
olla tieteen tai taiteen tukeminen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttä-
minen. Lisäksi oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta, että tämän toi-
minnan tulee olla riittävän laajaa eikä pelkästään paikallista.  

Nimeämispäätöstä haetaan verohallitukselta vapaamuotoisella hakemuksel-
la, johon tulee liittää kopioina säätiörekisterin/yhdistysrekisterin ote tai tosite 
sääntöjen jättämisestä ao. rekisteriin, säätiön/yhdistyksen säännöt, tiedot 
kahdesta viimeisestä tilinpäätöksestä, toimintakertomus, voimassa oleva ta-
lousarvio sekä toimintasuunnitelma. Hakemukseen annetusta päätöksestä 
peritään maksu, joka on tällä hetkellä 286 euroa. Nimeämispäätöksen voi 
saada enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ennen päätöksen tekemistä  

verohallitus pyytää lausunnon valtiovarainministeriön asettamalta lahjoitus-
ten verovapauslautakunnalta. 

Nimeämispäätöksiä koskeva käytäntö ei ole julkista, joten tarkkoja tietoja sii-
tä, millä perusteilla verohallitus on antanut myönteisiä (tai kielteisiä) ni-
meämispäätöksiä, ei ole mahdollista saada. Lista nimeämispäätöksen saa-
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neista tahoista on kuitenkin julkinen ja löytyy verohallinnon internetsivuilta 
(www.vero.fi).  

Lisäksi verotuskäytännössä on hyväksytty vähäiset lahjoitukset PR-menoina 
vähennyskelpoisiksi yrityksille. Yleisen käytännön mukaan enintään 850 eu-
ron suuruiset lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin on katsottu verotuk-
sessa vähennyskelpoisiksi. Jos lahjoitus on liittynyt kiinteästi yrityksen 
omaan toimintaan, on oikeuskäytännössä saatettu myös määrältään suu-
rempia lahjoituksia vähentää yrityksen tulonhankkimiskuluna EVL 7 §:n no-
jalla. Mikäli saajayhteisö ei ole TVL 57 §:ssä tarkoitettu, verohallituksen ni-
meämä yhdistys tai säätiö, voi antajayritys siis lähtökohtaisesti vähentää 
vain lahjoituksen, jonka määrä on korkeintaan 850 euroa.  

 

5.7. Ennakkoperintä 

Suorituksen maksajan tulee selvittää, onko maksettava tulo veronalaista. 
Jos tulo on veronalaista, tulee maksajan myös selvittää, onko kyseessä en-
nakonkannon alainen tulo. Jos kyseessä ei ole ennakonkannon alainen tulo, 
tulee katsoa, onko tulo rajattu ennakonpidätysvelvollisuuden ulkopuolelle. 
Jos tulo on veronalaista, eikä se ole ennakonkannon alaista eikä tuloa ole 
rajattu ennakonpidätysvelvollisuuden ulkopuolelle, tulee suorituksen maksa-
jan toimittaa tulosta ennakonpidätys. Ennakonpidätysvelvollisuus koskee jo-
kaista suorituksen maksajaa eli myös yleishyödyllinen yhteisö on velvollinen 
toimittamaan ennakonpidätyksen maksamistaan veronalaisista suorituksista. 
Suorituksen maksajan tulee itse selvittää, onko tulo veronalaista todetak-
seen onko ennakonpidätysvelvollisuus olemassa.  

Työnantajalta työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus, päivä-
raha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus ei ole veronalaista tuloa. Työnan-
tajalta saatuun matkakustannusten korvaukseen rinnastetaan yleishyödylli-
seltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus yleishyödyllisen yhteisön 
hyväksi sen toimeksiannosta tehdystä matkasta silloinkin, kun verovelvolli-
nen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa palk-
kaa työstä, johon matka liittyy. Yleishyödylliseltä yhteisöltä sen toimeksian-
nosta tehdyistä matkoista saadut matkakustannusten korvaukset  

vapaaehtoistyötä tekeville henkilöille, jotka eivät ole työsuhteessa maksa-
jaan tai muutoin saa palkkaa ovat verovapaita seuraavasti: 

- päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa 

- majoittumiskorvaus 
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- matkustamiskustannusten korvaus julkisen kulkuneuvon mukaan ra-
joituksetta, kilometrikorvaukset enintään 2.000 euroa kalenterivuodel-
ta.  

Edellä esitetyt rajat ovat saajakohtaisia. Mikäli yleishyödyllinen yhteisö mak-
saa vapaaehtoistyötä tekevälle henkilölle, joka ei ole työsuhteessa yhtei-
söön, päivärahaa yli 20 päivältä kalenterivuoden aikana tai kilometrikorva-
uksia yli 2.000 euroa kalenterivuodelta, katsotaan ylimenevä määrä henkilön 
veronalaiseksi tuloksi. Henkilö voi kuitenkin tositteellisen tms. luotettavan 
selvityksen perusteella vaatia vähennystä omassa verotuksessaan niistä 
matkoista aiheutuneista kustannuksista, joita ei ole voitu verovapaasti korva-
ta.  

Verovapaita voivat olla vain yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta tehty-
jen matkojen kustannukset. Matkojen tekemisestä tulee siis sopia asianmu-
kaisesti etukäteen. Verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin oikeuttavia 
tyypillisiä matkoja ovat esimerkiksi urheiluseuroissa matkat ohjelman mukai-
siin harjoituksiin sekä kilpailutapahtumiin.  
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6.  Toiminnan harjoittamista rajoittavat yhteisöoikeudelliset säännökset 

6.1. Yhdistyksen toiminta yhdistyslain mukaan 

6.1.1. Toiminnan edellytyksistä yleisesti 

Yhdistysten toiminnan lähtökohtana ovat yhdistyslaki ja kulloinkin kyseessä 
olevan yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen säännöissä asetetaan edellytykset 
ja rajat yhdistyksen toiminnalle. Sääntöjen sisältöä puolestaan rajoittaa yh-
distyslain säännökset. 

Yhdistyksen säännöissä on määrättävä, mitä tarkoitusta varten se on perus-
tettu ja millä tavoin se voi toimia tarkoituksensa toteuttamiseksi. Sen tarkoi-
tus tai toiminnan laatu ei kuitenkaan saa olla pääasiassa taloudellinen. Vain 
aatteelliset yhdistykset voidaan rekisteröidä yhdistysrekisteriin ja pääasiassa 
taloudellista toimintaa harjoittavaa yhdistystä ei voida rekisteröidä. 

Ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, joihin 
yhdistyslain säännökset soveltuvat. Itsenäinen oikeushenkilöllisyys on edel-
lytys sille, että yhdistyksellä voi olla oikeuksia sekä velvollisuuksia. Rekiste-
röidyt yhdistykset voivat siis esimerkiksi tehdä sopimuksia, vastaanottaa va-
roja sekä olla kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä. 

6.1.2. Elinkeinotoiminnan harjoittamisen mahdollisuudesta 

Yhdistys saa harjoittaa ainoastaan sellaista elinkeinotoimintaa, josta on 
määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen 
toteuttamiseen taikka joka on taloudellisesti vähäarvoista. Säännöissä voi-
daan kuitenkin määrätä elinkeinotoiminnasta vain sellaisessa laajuudessa, 
että toimintaa voidaan vielä pitää aatteellisena. 

Elinkeino- ja liiketoiminnan harjoittaminen yhdistyksessä sekä sen mahdolli-
sesti omistamissa yhtiöissä on sopeutettava yhdistyksen sääntöihin sopi-
vaksi. Harjoitettavan toiminnan on oltava yhdistyksen sääntöjen mukaan sal-
littua yhdistykselle. Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi kyt-
keytyvää ansiotoimintaa voidaan kuitenkin harjoittaa myös ilman säännöissä 
olevaa määräystä. 

6.1.3. Hallintoelinten vastuukysymyksistä 

Yhdistyksen toimielinten, erityisesti hallituksen, toiminnassa on huomioitava, 
että yleistoimivalta yhdistyksen asioita koskevissa päätöksissä on yhdistyk-
sen jäsenillä taikka yhdistyksen sääntöjen määräyksen perusteella yhdistyk-
sen valtuutetuilla. Hallituksella ei siis ole yleistoimivaltaa vaan sen  
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toimivaltaan kuuluvat ainoastaan laissa, yhdistyksen säännöissä ja yhdis-
tyksen kokouksen päätöksellä sille erikseen osoitetut asiat. Koska yhdistyk-
sen hallituksella on kuitenkin kelpoisuus edustaa yhdistystä, yleistoimivallan 
puuttuminen voi helposti johtaa toimivallan ylityksiin ja sitä kautta toimihenki-
löiden vahingonkorvausvastuuseen, jos yhdistyksen edustamiseen oikeute-
tut hallituksen jäsenet tekevät yhdistystä sitovia sopimuksia, joihin ei ole yh-
distyksen jäsenistön hyväksyntää eikä sellaista saada jälkeenpäinkään. 

Yhdistyksen hallintoelinten jäsenet ovat yhdistyslain mukaan vastuussa yh-
distykselle aiheutetusta vahingosta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti 
tai tuottamuksellisesti. Lisäksi he ovat vastuussa yhdistyksen jäsenelle tai 
muulle henkilölle yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä tahallisesti tai tuot-
tamuksellisesti rikkomalla aiheutetuista vahingoista. 

Korvausvastuuseen yhdistykselle aiheutetusta vahingosta mahdollisesti jou-
tuviin hallintoelinten jäseniin kuuluvat hallituksen jäsenten lisäksi hallituk-
seen kuulumattomat sihteerit, taloudenhoitajat ja muut yhdistyksen nimenkir-
joittajat, jotka eivät ole työsuhteessa yhdistykseen. Hallintoelinten jäsenten 
vastuuseen sovelletaan lisäksi myös yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia 
periaatteita sekä sääntöjä.  

Edellä mainituille henkilöille syntyy myös vastuu yhdistyksen jäsenen tai 
muun henkilön kärsimästä vahingosta, mikäli vahinko on aiheutettu tahalli-
sesti tai tuottamuksellisesti yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla. 
Vahingon korvaamisesta jäsenelle ja ulkopuoliselle on vastuussa yhdistys 
sekä vahingon aiheuttaneet yhdistyksen hallintoelimissä toimineet henkilöt. 
Jäsenille ja ulkopuolisille aiheutettujen vahinkojen osalta hallintoelinten jä-
senten korvausvastuu on olemassa vaikka heille olisikin myönnetty vastuu-
vapaus yhdistyksen kokouksessa. Vastuuvapauden myöntäminen koskee 
ainoastaan vastuita yhdistystä kohtaan ja edellyttää, että vastuun perustetta 
koskeva asia on ollut jäsenten tiedossa vastuuvapaudesta päätettäessä. 

Yksittäisen toimihenkilön vahingonkorvausvastuu voi kuitenkin poistua tai se 
voi olla rajoitettu, jos kyseinen henkilö ei ole osallistunut vahinkoa aiheutta-
neen päätöksen tekemiseen eikä toimeenpanoon. Esimerkiksi KKO:n ratkai-
sussa 1987:122 osa yhdistyksen hallituksen jäsenistä vapautui vahingon-
korvausvastuusta, koska yhdistyksen sisäiseen tehtäväjakoon perustuen 
heidän ei katsottu syyllistyneen edes valvontavelvollisuutensa laiminlyöntiin. 
Pelkkä huolimattomuus yhdistyksen velvoitteiden täyttämisessä ei myös-
kään KKO:n ratkaisussa 2005:141 johtanut yhdistyksen hallituksen jäsenten 
yhdistyslain mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen ulkopuolisia kohtaan. 

Hallintoelinten jäsenet voivat joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen 
toimistaan, jos heidän toimintansa on ollut tarpeeksi moitittavaa.  
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Hallintoelinten jäsenet toimivat luottamusasemassa, jonka väärinkäyttö on 
rikoslaissa kriminalisoitu. Rikosvastuu on mahdollinen, mikäli hallintoelinten 
jäsenet ryhtyvät toimivaltansa ylittäviin toimiin tai jättävät tehtävänsä osittain 
tai kokonaan hoitamatta ja toimista tai niiden tekemättä jättämisestä aiheu-
tuu yhdistykselle vahinkoa. Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää, että yhdis-
tys vaatii luottamusasemaansa väärinkäyttäneelle hallintoelimen jäsenelle 
rangaistusta. 

Yhdistykseen työsuhteessa olevien henkilöiden vastuut määräytyvät työoi-
keudellisten vahingonkorvaus- ja rikosvastuuta koskevien sääntöjen mu-
kaan. Myös yhdistyksen mahdollisten valtuutettujen vastuu poikkeaa halli-
tuksen jäsenten ja muiden yhdistyksen edustajien vastuusta, koska valtuute-
tut eivät toimi yhdistyksen johdossa vaan jäsenistön luottamushenkilöinä. 
Valtuutettujen vastuun laajuus on siis lähempänä yhdistyksen jäsenten vas-
tuuta kuin yhdistyksen johtoon kuuluvien toimielinten jäsenien vastuuta. 

 

6.2. Säätiön toiminta säätiölain mukaan 

6.2.1. Toiminnan edellytyksistä yleisesti 

Säätiölaki ja säätiön säännöt asettavat rajat säätiön harjoittamalle toiminnal-
le. Säätiön säännöissä on määrättävä sen tarkoituksesta. Säätiön rekiste-
röimisen yhtenä edellytyksenä on, että sen tarkoitus on hyödyllinen. Tarkoi-
tuksen hyödyllisyys arvioidaan yleisellä tasolla ja käytännössä on erittäin 
harvinaista, että säätiön rekisteröiminen evättäisiin sillä perusteella, että sen 
tarkoitus ei ole hyödyllinen.  

Säätiön rekisteröintiin liittyvän tarkoituksen hyödyllisyyden arviointi on kui-
tenkin erotettava verotuksessa merkityksellisen yleishyödyllisyyden arvioin-
nista. Tarkoituksen hyödyllisyys ja säätiön yleishyödyllisyys verotuksessa 
ovat kaksi toisistaan täysin riippumatonta asiaa ja niitä molempia arvioidaan 
erikseen ja itsenäisesti. 

6.2.2. Elinkeinotoiminnan harjoittamisen mahdollisuudesta 

Säätiö voi harjoittaa elinkeinotoimintaa sen säännöissä määrätyn tarkoituk-
sen toteuttamiseksi. Säätiön säännöissä on kuitenkin oltava nimenomainen 
määräys siitä, millaista liiketoimintaa se voi harjoittaa tarkoituksensa toteut-
tamiseksi. Säätiön tai sen tytäryhtiön harjoittaman toiminnan on oltava sää-
tiön sääntöjen mukaan säätiölle sallittua. Lisäksi harjoitettavan elinkeinotoi-
minnan on välittömästi edistettävä säätiön tarkoituksen toteuttamista. 
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6.2.3. Hallintoelinten vastuukysymyksistä 

Säätiön toimielinten jäsenet sekä toimihenkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa 
säätiöön, ovat säätiölain mukaan vastuussa säätiölle tahallisesti tai tuotta-
muksellisesti aiheutetusta vahingosta. Lisäksi toimielinten jäsenet ja toimi-
henkilöt ovat vastuussa säätiön sääntöjä tai säätiölakia tahallisesti tai tuot-
tamuksellisesti rikkomalla ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta. Säätiöön 
työsuhteessa olevien henkilöiden vastuut määräytyvät työoikeudellisten va-
hingonkorvaus- ja rikosvastuuta koskevien sääntöjen mukaan. 

Korvausvastuuseen säätiölle aiheutetusta vahingosta mahdollisesti joutuviin 
hallintoelinten jäseniin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenten lisäksi säätiön 
säännöissä mahdollisesti määrätyt toimihenkilöt, jotka käyttävät päättämis-
valtaa säätiössä, sekä henkilöt, joille on myönnetty oikeus edustaa säätiötä 
ja jotka eivät ole työsuhteessa säätiöön. Hallintoelinten jäsenten vastuuseen 
sovelletaan lisäksi myös yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita 
sekä sääntöjä. 

Säätiön hallituksella on säätiölain mukaan yleistoimivalta ja hallituksen jäse-
net ovat vastuussa säätiön toiminnasta. Hallituksen sisäisellä tehtävienjaolla 
vastuu voi tiettyihin asioihin liittyen olla toisilla hallituksen jäsenillä pienempi 
kuin toisilla tai se voi poistua kokonaan. Hallituksen jäsenillä on kuitenkin ai-
na valvontavastuu, jonka huolellista hoitamista arvioidaan kunkin jäsenen 
kohdalla erikseen. Arvioinnissa otetaan huomioon kunkin henkilön kykyjen ja 
taitojen mukainen osaaminen. 

Säätiön hallituksen jäsenen vastuu voi perustua vahinkoa aiheuttaneen pää-
töksen tekemiseen osallistumisen lisäksi myös siihen, että hallituksen jäsen 
on laiminlyönyt estää vahinkoa aiheuttaneen päätöksen täytäntöönpanon. 
Hallitukselle lain mukaan kuuluvien tehtävien laiminlyömisestä hallituksen 
jäsenet ovat lähtökohtaisesti vastuussa, vaikka säätiön sisäisesti tehtävä 
olisikin määrätty jonkun hallitukseen kuulumattoman henkilön hoidettavaksi. 

Hallintoelinten jäsenet voivat joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen 
toimistaan, jos heidän toimintansa on ollut tarpeeksi moitittavaa. Hallintoelin-
ten jäsenet toimivat luottamusasemassa, jonka väärinkäyttö on rikoslaissa 
kriminalisoitu. Rikosvastuu on mahdollinen, mikäli hallintoelinten jäsenet ryh-
tyvät toimivaltansa ylittäviin toimiin tai jättävät tehtävänsä osittain tai koko-
naan hoitamatta ja toimista tai niiden tekemättä jättämisestä aiheutuu sääti-
ölle vahinkoa. Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää, että säätiö taikka Pa-
tentti- ja rekisterihallitus vaatii rangaistusta luottamusasemaansa väärinkäyt-
täneelle toimielimen jäsenelle. 

 41 



 

29.1.2009

ABCD 

Säätiölaissa ei ole toimielinten jäsenien ja toimihenkilöiden vastuuvapautta 
koskevia säännöksiä. Säätiöiden säännöissä voi olla määräyksiä vastuuva-
paudesta, mutta vastuuvapauden myöntäminen sääntöjen perusteella ei 
poista rekisteriviranomaiselta tai säätiön mahdolliselta uudelta hallitukselta 
mahdollisuutta vaatia hallintoelimen jäsentä vahingonkorvaus- tai rikosvas-
tuuseen, mikäli siihen on aihetta. Sääntöihin perustuvan vastuuvapauden 
myöntäminen ei myöskään poista vastuita säätiön sopimuskumppaneihin 
nähden millään tavalla. 

 

6.3. Hankintojen kilpailuttamisvelvollisuus 

Hankintalaissa on säädetty hankintayksikön määritelmät. Hankintayksiköitä 
ovat automaattisesti valtio, kunta, kuntayhtymä, evankelis-luterilainen ja or-
todoksinen kirkko sekä näiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion lii-
kelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset. 

Hankintalaki velvoittaa siinä mainitut hankintayksiköt kilpailuttamaan hankin-
tansa hankintalain säännösten mukaisesti.  

Hankintalain 1.6.2007 voimaan tulleessa uudistuksessa otettiin käyttöön eu-
romääräiset hankinnan alarajat, jotka alittaviin hankintoihin lakia ei sovelleta. 
Arvonlisäverottomalta arvoltaan alle 15.000 euron tavara- ja palveluhankin-
toihin ei sovelleta hankintalakia. Mikäli kyse on terveydenhuolto- tai sosiaali-
palveluita koskevasta hankinnasta, on alaraja 50.000 euroa. Rakennusura-
koiden alaraja on 100.000 euroa. Hankintalain mukaan hankintaa ei saa ja-
kaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin tämän lain säännös-
ten soveltamisen välttämiseksi. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei 
myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdistellä 
keinotekoisesti tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi.  

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvista hankinnoista on mahdollisuus tehdä 
muutoksenhakua koskeva hakemus markkinaoikeudelle. Markkinaoikeudella 
on mahdollisuus kumota hankintalain vastaisella menettelyllä syntynyt han-
kintapäätös tai kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menette-
lyään tai velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan hankinnassa noudatettu vir-
heellinen menettely. Markkinaoikeus voi myös määrätä hankintayksikön 
maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle tarjouskilpailuun osallistuneelle tarjo-
ajalle, jolla olisi virheettömässä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus 
voittaa tarjouskilpailu.  
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7. Toiminnan siirtämisestä tytäryhtiössä harjoitettavaksi 

7.1. Verotukselliset syyt elinkeinotoiminnan yhtiöittämiselle 

Verohallituksen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille antaman verotus-
ohjeen mukaan jos yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa liian 
laajasti, ei yhteisöä voida pitää yleishyödyllisenä, vaikka sillä olisi myös 
yleishyödyllistä toimintaa. Laajamittaisen ja itsenäisen elinkeinotoiminnan 
harjoittaminen voi siten johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen.  

Silloin kun yleishyödyllinen yhteisö, kuten urheilu- tai nuorisoseura, harjoit-
taa elinkeinotoimintaa, tulee elinkeinotoiminnan siten aina olla tietyllä tavalla 
alisteista suhteessa yleishyödylliseen toimintaan. Elinkeinotoimintaan sisäl-
tyvä riskinotto tai se, että elinkeinotoimintaan sitoutuu huomattava osa yh-
teisön varallisuudesta, voi johtaa siihen, ettei yhteisöä pidetä verotuksessa 
yleishyödyllisenä. Myös silloin, jos yhteisön toiminnan painopiste siirtyy elin-
keinotoiminnan harjoittamiseen tai elinkeinotoiminnasta tulee yhteisön tär-
kein toimintamuoto, voi yhteisö menettää yleishyödyllisen statuksensa.  

Elinkeinotoiminnan vaikutusta yhteisön yleishyödyllisyyteen arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen. Siten euromääräisiä tai 
muita tarkkoja rajoja sille, milloin yleishyödyllisen yhteisön harjoittama elin-
keinotoiminta on liian laajaa, ei ole mahdollista antaa.  

Yleishyödyllinen yhteisö, jolla on elinkeinotoimintaa, on verovelvollinen 
saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotoiminnan tulos verotetaan 26 pro-
sentin verokannalla. Mikäli yhteisöä ei pidettäisi yleishyödyllisenä, olisi se 
lähtökohtaisesti verovelvollinen kaikista tuloistaan. Ei-yleishyödyllisen yhtei-
sön saama elinkeinotulo on veronalaista ja elinkeinotoiminnan tulos verote-
taan 26 prosentin verokannalla. Tuloverolain mukaan verotettavat ns. henki-
lökohtaisen toiminnan tulolähteeseen kuuluvat tulot ovat niin ikään ve-
ronalaisia ei-yleishyödylliselle yhteisölle ja tältäkin osin tulos verotetaan 26 
prosentin verokannalla.  

Silloin, jos yleishyödyllisen yhteisön harjoittama elinkeinotoiminta uhkaa sen 
yleishyödyllistä asemaa, voidaan elinkeinotoiminta yhtiöittää. Yhtiöittämisellä 
voidaan turvata yleishyödyllisen aseman jatkuvuus verotus- ja oikeuskäy-
tännön tulkintalinjojen kiristyttyä. Yleishyödyllisen aseman säilyminen mer-
kitsee muun muassa, että yhteisön saamat TVL-tulot ovat sille verovapaita, 
kiinteistötuloa verotetaan normaalia alhaisemmalla tuloverokannalla, yhteisö 
voi hakea veronhuojennusta, yhteisön saamat lahjoitukset ja testament-
tisaannot ovat sille verovapaita, yhteisön hyväksi voidaan tehdä verovapaa-
ta talkootyötä ja yhteisö voi hakeutua verohallituksen lahjoitusvähennyslis-
talle.  
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7.2. Yhtiöittämisen hallinnolliset vaikutukset 

Elinkeinotoiminnan yhtiöittämisen seurauksena toiminnalle asetetut hallin-
nolliset minimivaatimukset kasvavat, koska tytäryhtiöllä on oltava oma, 
omistajana olevasta yhdistyksestä tai säätiöstä erillinen, hallintonsa. Toi-
saalta tietyn toiminnan siirtäminen erilliseen yhtiöön parhaassa tapauksessa 
selkeyttää hallintoa ja vastuunjakoa. 

Vaikka elinkeinotoimintaa varten perustetulla yhtiöllä on oltava oma hallinto, 
mikään ei estä sitä, että samat henkilöt toimivat sekä elinkeinotoimintaa har-
joittavan yhtiön johdossa että yhtiön omistavan yhdistyksen tai säätiön hal-
lintoelimissä tai muussa johdossa. 

Rajanveto toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden kesken on yleensä 
toiminnan yhtiöittämisen jälkeen helpompi tehdä. Elinkeinotoimintaa harjoit-
tavalla tytäryhtiöllä on omat toimielimensä ja -henkilönsä, jotka vastaavat yh-
tiön toiminnan harjoittamisesta. Yhtiön omistajana olevan yhdistyksen tai 
säätiön toimielimet ja -henkilöt eivät sen sijaan ole vastuussa yhtiöitetyn 
toiminnan harjoittamisesta vaan heidän vastuunsa rajoittuu korkeintaan sii-
hen, että he valitsevat huolellisesti henkilöt elinkeinotoimintaa harjoittavan 
tytäryhtiön johtoon. 

 

7.3. Yhtiöittämistekniikoista 

7.3.1. Liiketoimintakauppa 

Liiketoimintakaupassa kaupan kohteena on yhdistyksen tai säätiön varalli-
suus, joka muodostaa liiketoimintakokonaisuuden. Liiketoimintaan kuuluvat 
ja kaupan yhteydessä siirrettävät varat ja velat on yksilöitävä kauppakirjas-
sa. Liiketoiminnan kauppa voidaan tehdä vapaamuotoisesti, jos varoihin ei 
sisälly kiinteistöjä. Mikäli luovutettaviin varoihin sisältyy kiinteistö, luovutus 
on toteutettava maakaaren säännöksiä noudattaen ainakin kiinteistön luovu-
tusta koskevilta osin. 

Liiketoimintakaupasta on päätettävä liiketoiminnan luovuttavan yhdistyksen 
tai säätiön toimivaltaisessa toimielimessä. Pääsääntöisesti toimivaltainen 
toimielin on hallitus. Mikäli liiketoimintakaupassa siirrettäviin varoihin sisältyy 
kiinteistöjä, yhdistyksissä luovutuksesta on kuitenkin päätettävä yhdistyksen 
tai mahdollisesti valtuutettujen kokouksessa. Myös siinä tapauksessa, että 
kaupalla luovutetaan merkittävä osa yhdistyksen varallisuudesta, kaupasta 
on syytä päättää yhdistyksen kokouksessa. Säätiöiden säännöissä saattaa 
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myös olla määräyksiä erityisistä menettelyistä kiinteistöjen tai muun omai-
suuden luovuttamista koskevassa päätöksenteossa. 

Ennen liiketoiminnan kauppaa yhdistyksen tai säätiön on perustettava tytär-
yhtiö, jolle toiminta siirretään. Yhtiön perustamisen jälkeen tytäryhtiö ja sen 
omistaja tekevät liiketoimintaa koskevan kaupan. Kauppakirjassa yksilöi-
dään liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat, jotka siirtyvät kaupassa tytäryh-
tiölle. 

Liiketoimintakaupassa on huomioitava muun muassa, että velkojen ja yleen-
sä myös sopimusten siirtoon vaaditaan kyseessä olevien velkojien ja sopi-
muskumppaneiden suostumus. Lisäksi huomioon on otettava mahdollisen 
henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat. 

Varsinainen liiketoimintakauppaprosessi aloitetaan tekemällä kaupasta pää-
tös myyvänä osapuolena olevassa yhdistyksessä tai säätiössä. Riippuen 
kaupan kohteeseen sisältyvästä omaisuudesta päätös tehdään yhdistyksis-
sä hallituksessa tai yhdistyksen kokouksessa ja säätiöissä hallituksessa tai 
muussa säännöissä määrätyssä toimielimessä. Vastaava kauppaa koskeva 
päätös on tehtävä myös ostajana olevassa tytäryhtiössä. Tytäryhtiössä pää-
töksen tekee hallitus tai yhtiökokous. 

Kauppaa koskevien päätösten jälkeen osapuolet laativat liiketoimintaa kos-
kevan kauppasopimuksen. Konsernin sisäisissä kaupoissa sopimus voi olla 
melko yksinkertainen. Kiinteistön kauppaa koskevat muotomääräykset tulee 
toki huomioida. Myös arvonlisäverotus voi asettaa erityisvaatimuksia kaup-
pakirjan sisällölle. Toiminnan jatkajan tulee antaa selvitys siitä, että luovutet-
tuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan 
tarkoitukseen. Jos kaupassa siirtyy kiinteistöjä, niistä tulee antaa erillinen 
selvitys tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirrosta.  

Liiketoimintakaupassa yhdistys tai säätiö myy tietyn liiketoiminnan siihen si-
toutuneine varoineen ja velkoineen. Liiketoiminnan kaupassa myyjäyhteisöl-
le tuloutuu verotuksessa liiketoiminnan luovutushinnan ja omaisuuden vero-
tuksessa poistamattoman hankintahinnan erotus eli omaisuuden arvonnou-
su tuloutuu luovutuksessa. Ostajan verotuksessa maksettu kauppahinta 
muodostaa verotuksessa vähennyskelpoisen hankintamenon, joka vähenne-
tään EVL:n säännöksiä noudattaen. Hankintameno määräytyy sen mukaan, 
miten kauppahinta jakautuu kohteena olevan varallisuuden kesken. Koska 
EVL:n poistojärjestelmä on eri omaisuuserien osalta erilainen, tulisi kauppa-
kirjassa olla kauppahinnan kohdentamista varten yksilöinti siitä, miten kaup-
pahinta kohdistuu eri erille. Liiketoiminnasta maksettu kauppahinta kohdiste-
taan ostetuille substanssiomaisuuden erille niiden käypään arvoon asti. Ylit-
tävä osa katsotaan liikearvoksi. Liikearvon osuus vähennetään  
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EVL 24 §:ssä tarkoitettuna pitkävaikutteisena menona vuotuisin tasapoistoin 
yleensä 5-10 vuodessa. Liikearvon vähennyskelpoisuus liiketoimintakau-
passa saattaa vaikuttaa kauppahinnan muodostumiseen positiivisesti.  

Liiketoimintakaupassa kaupan kohteeseen sisältyvistä kiinteistöistä ja arvo-
papereista maksetaan varainsiirtovero omaisuuden käyvän arvon mukaan. 
Varainsiirtoveron määrä on kiinteistön omistusoikeuden luovutuksessa 4 % 
ja arvopapereiden 1,6 %. Varainsiirtoveron maksaa ostaja.  

7.3.2. Liiketoimintasiirto 

Liiketoimintasiirto on vero-oikeudellinen käsite ja sillä ei ole erillistä merkitys-
tä vero-oikeuden ulkopuolella. Liiketoimintasiirrossa liiketoiminnan luovutta-
va yhteisö tai säätiö luovuttaa tiettyyn liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat 
varat ja velat vastaanottavalle osakeyhtiölle vastaanottavan osakeyhtiön 
osakkeita vastaan. Osakeyhtiöoikeudellisesti vastaanottavan yhtiön kannalta 
liiketoimintasiirrossa on kyse apporttiehdoin toteutettavasta osakeannista.  

Liiketoiminnan luovuttavassa yhdistyksessä tai säätiössä päätös liiketoimin-
tasiirrosta voidaan pääsääntöisesti tehdä hallituksessa. Mikäli yhdistykseltä 
tytäryhtiölle siirrettävään liiketoimintaan sisältyy yksi tai useampi kiinteistö, 
järjestelystä on kuitenkin päätettävä yhdistyksen kokouksessa. Myös siinä 
tapauksessa, että liiketoimintasiirrossa luovutetaan merkittävä osa yhdistyk-
sen varallisuudesta, päätös on syytä tehdä yhdistyksen kokouksessa. Sääti-
öiden säännöissä voi myös olla määräyksiä kiinteistöjen tai muun omaisuu-
den luovuttamisessa noudatettavista erityisistä päätöksentekomenettelyistä. 

Liiketoimintasiirto on suositeltavaa tehdä jo perustettuun ja kaupparekisteriin 
merkittyyn osakeyhtiöön. Liiketoimintasiirto on mahdollista toteuttaa myös 
uuden osakeyhtiön apporttiperustamisella. Järjestelyn toteuttaminen uuden 
osakeyhtiön apporttiperustamisella ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska 
liiketoiminnan siirtyminen tapahtuu pääsääntöisesti jo ennen yhtiön rekiste-
röintiä kaupparekisterissä. Siirron tapahtumisen ja yhtiön rekisteriin merkit-
semisen välisenä aikana kaikki toiminta tapahtuu perustettavan yhtiön lu-
kuun ja yhtiön rekisteröimiseen asti siitä ovat henkilökohtaisesti vastuussa 
sen lukuun toimineet henkilöt.  

Liiketoimintasiirrosta laaditaan erillinen apporttisopimus luovuttajan ja luovu-
tuksensaajana olevan yhtiön välillä. Apporttisopimuksessa yksilöidään liike-
toimintasiirrossa siirrettävät varat ja velat sekä sovitaan muun muassa siirty-
vistä sopimuksista ja henkilöstöasioista. Apporttisopimusta laadittaessa on 
kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi velkojen ja yleensä myös sopimusten 
siirtoon vaaditaan velkojien ja sopimuskumppaneiden suostumus. Lisäksi 
huomioon on otettava mahdollisen henkilöstön siirtymiseen liittyvät  
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erityismenettelyt. Olipa kyse uuden yhtiön perustamisesta tai olemassa ole-
van osakeyhtiön toteuttamasta uusien osakkeiden antamisesta, on asiakir-
joihin lisäksi otettava ns. apporttiehto ja hankittava osakeyhtiölaissa edelly-
tetty tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuudesta. 

Yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen on siis suositelta-
vaa aloittaa luovuttavan tahon omistukseen tulevan uuden yhtiön perustami-
sella. Yhtiön perustamisen jälkeen varsinainen liiketoimintaprosessi aloite-
taan päättämällä liiketoiminnan vastaanottavan tytäryhtiön yhtiökokouksella. 
Yhtiökokouksessa päätetään apporttiehdoin toteutettavasta suunnatusta 
osakeannista liiketoiminnan siirtävälle yhdistykselle tai säätiölle. Osakeannin 
ehdoissa on määrättävä, että yhtiön uudet osakkeet maksetaan apport-
tiomaisuutena luovutettavalla liiketoiminnalla. Yhtiökokouksen osakeantia 
koskeva päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kuukau-
den kuluessa sen tekemisestä. Mikäli liiketoimintasiirto toteutetaan perustet-
tavaan yhtiöön, määräys osakkeiden maksamisesta apporttiomaisuutena 
luovutettavalla liiketoiminnalla otetaan yhtiön perustamissopimukseen. 

Vastaanottavan yhtiön osakeantipäätöksen tekemisen yhteydessä laaditaan 
apporttiselvitys. Mikäli liiketoimintasiirto toteutetaan perustettavaan yhtiöön, 
apporttiselvitys on liitettävä perustamissopimukseen. Osakemerkinnän jäl-
keen liiketoiminnan luovuttajana oleva yhdistys tai säätiö maksaa osakkeet 
luovuttamalla apporttisopimuksessa yksilöidyn liiketoiminnan sovittujen ehto-
jen mukaisesti yhtiölle. Osakkeiden maksamisen jälkeen uudet osakkeet tai 
vaihtoehtoisesti uuden yhtiön perustaminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi 
kaupparekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausun-
to apporttiselvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vas-
taava taloudellinen arvo yhtiölle sekä todistus siitä, että osakeyhtiölain 
säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. 

Liiketoimintasiirron sisältö ja vaatimukset verotuksessa määritellään EVL 
52d §:ssä. Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa yhteisö luovut-
taa kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, 
näihin kohdistuvat velat sekä siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset 
toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön 
liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. 
Veroneutraali liiketoimintasiirto edellyttää siten siirrettävää liiketoimintakoko-
naisuutta, joka organisatorisesti muodostaa itsenäisen taloudellisen yksikön. 
EVL 52 d § edellyttää, että siirtävä yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja li-
säksi myös siirrettävän toiminnan tulee olla elinkeinotoimintaa. 

Tähän saakka liiketoimintasiirrossa on edellytetty, että siirto on tehtävä kir-
janpidossa poistamatta olevista arvoista. Kuitenkin elinkeinoverolain muu-
toksen, jota sovelletaan 1.1.2009 ja sen jälkeen tehtäviin  
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liiketoimintasiirtoihin, mukaan apportin kirjanpitokäsittely ratkaistaan itsenäi-
sesti kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Lakimuutos ei vaikuta 
verotukselliseen kuluvarantoon, joka säilyy entisellään.  

Liiketoimintasiirrossa siirtävän yhteisön verotuksessa luovutetun omaisuu-
den veronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden verotuksessa 
poistamatta oleva hankintameno siinäkin tapauksessa, että varojen siirto ei 
tapahdu kirjanpidossa poistamatta olevista arvoista. Vastaanottava yhtiö ei 
kuitenkaan voi verotuksessa vähentää enempää kuin jatkuvuusperiaatteen 
mukaan on mahdollista. Poistot ja muut kulut vähennetään samoista arvois-
ta kuin ne olisi vähennetty siirtävän yhtiön verotuksessa.  

Liiketoiminta on saattanut olla tappiollista ennen luovutusta. Toiminnasta 
vahvistetut tappiot eivät siirry liiketoimintasiirrossa toimintaa jatkavalle osa-
keyhtiölle, vaan ne jäävät yhdistykselle tai säätiölle, joka ei voi niitä hyödyn-
tää, koska elinkeinotoiminnan tappiot voidaan vähentää vain elinkeinotoi-
minnan tulolähteen voitoista. Tappio vähennetään tulolähteittäin sitä koske-
vien sääntöjen mukaisesti saman tulolähteen tuloista seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Tällöin vaihtoehtoisena mahdollisuutena voitaisiin harkita lii-
ketoiminnan luovuttamista toimintamuodon muutoksena (TVL 24 §), mikä 
tosin nykyään on hyvin harvinaista. Toimintamuodon muutoksessa tappiot 
siirtyvät liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle (KHO 1981 II 513).  

Liiketoimintasiirron kautta luovutetuista kiinteistöistä ja arvopapereista tulee 
maksaa varainsiirtoveroa. Kiinteistön luovutuksessa varainsiirtovero on 4 % 
ja arvopaperin luovutuksessa 1,6 % käyvästä hinnasta. Jos siirtyvään toi-
mintaan kuuluva kiinteistö tai arvopaperi on luovutettu toimintaa jatkamaan 
perustetulle yhteisölle, palauttaa verovirasto varainsiirtoveron hakemuksesta 
tai voi myös etukäteen antaa päätöksen, ettei varainsiirtoveroa tarvitse suo-
rittaa.  

Työnantajan sosiaaliturvamaksuluokka on liiketoimintasiirtoa varten peruste-
tussa yhtiössä alin kaksi ensimmäistä verovuotta.  

7.3.3. Arvonlisäveronäkökohdat yhtiöittämisessä 

Arvonlisäverolain mukaan myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuk-
sen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen luovuttamista liiketoi-
minnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja 
vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.  

Näin ollen liiketoimintakauppa tai liiketoimintasiirto (yhtiöittäminen) voi ta-
pahtua ilman arvonlisäverotuksellista kustannusta silloinkin, vaikka luovutta-
ja olisi arvonlisäverovelvollinen yhteisö. Säännöksen soveltuminen  
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edellyttää sitä, että luovutuksensaaja on arvonlisäverovelvollinen silloin, kun 
siirto tapahtuu ja että luovutuksensaaja ryhtyy hyödyntämään siirtyviä tava-
roita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Niiltä osin kuin 
luovutuksensaaja ei ryhdy käyttämään siirtyviä tavaroita ja palveluja vähen-
nykseen oikeuttavaan tarkoitukseen, luovutuksesta tulee tilittää arvonlisäve-
roa.  

Jos luovuttaja ei ole lainkaan arvonlisäverovelvollinen, liiketoimintasiirron tai 
liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyvistä tavaroista ja palveluista ei lähtö-
kohtaisesti tarvitse suorittaa arvonlisäveroa, sillä arvonlisäverolain mukaan 
vain vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleiden tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä suoritetaan veroa.  

Silloin, kun toiminta siirtyy yhtiöittämisen myötä uudelle yhteisölle, jota ei ve-
rotuksellisesti pidetä yleishyödyllisenä yhteisönä, tulee huomioida, että yh-
teisön arvonlisäverovelvollisuus ei enää ole sidoksissa tuloverotukseen si-
ten, kuin se on yleishyödyllisellä yhteisöllä. Näin ollen uusi yhteisö on lähtö-
kohtaisesti verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamas-
taan toiminnastaan Suomessa.  

7.3.4. Ennakkotieto tai ennakkoratkaisu 

Verovirasto voi verovelvollisen kirjallisesta hakemuksesta antaa tuloveroa 
koskevan ennakkotiedon siitä, miten se tulee hakemuksessa tarkoitetussa 
asiassa verotusta toimittaessaan menettelemään. Ennakkotieto on verovi-
ranomaista sitova tieto ennakollinen kannanotto, ja sen on maksullinen. En-
nakkotietohakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennak-
kotietoa haetaan ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. En-
nakkotiedon sitovuus edellyttää, että hakemuksessa esitetyt ja päätökseen 
kirjatut tosiseikat pitävät paikkansa.  

Myös arvonlisäverotusta koskien voi verovirastolta saada sitovan kirjallisen 
kannanoton; ns. kirjallisen ohjauksen tai ennakkoratkaisun. Kirjallinen ohja-
us on maksuton, mutta siitä ei voi valittaa. Ennakkoratkaisu on maksullinen, 
ja edellytyksenä ennakkoratkaisun saamiselle arvonlisäverolain mukaan on, 
että asia on hakijalle tärkeä. Ennakkoratkaisusta on valitusmahdollisuus.  

Suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden tuloverotusta koskevien ennakko-
tietojen käsittely on 1.1.2009 alkaen siirtynyt yhdistyksen tai säätiön kotipai-
kan verovirastolta Savo-Karjalan yritysverotoimistoon. Ennakkotieto anne-
taan yleensä keskimäärin 6-8 viikon kuluessa. Ennakkotieto voidaan antaa 
enintään verovuodelle, joka päättyy viimeistään ennakkotiedon antamista 
seuraavan kalenterivuoden aikana. Verotus toimitetaan annetun ennakko-
tiedon mukaisesti, mikäli verovelvollinen niin vaatii. Valtion ja kunnan etuja 
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valvova veroasiamies voi joko hyväksyä ennakkotiedon mukaisen tulkinnan 
tai tehdä ennakkotietoon varauman siitä, että hän tulee hakemaan muutosta 
ennakkotiedon mukaisesti toimitettuun verotukseen. Jos veroasiamies tekee 
ennakkotietoon varauman, ei asian tulkintaan liittyvää epävarmuutta voida 
poistaa ennakkotiedolla vaan asian tulkinta tullaan viime kädessä ratkaise-
maan vasta muutoksenhakuasteissa. Veroviraston ennakkotietopäätökseen 
ei voi hakea muutosta valittamalla, vaan muutoksenhaku kohdistetaan nor-
maalien sääntöjen mukaisesti lopulliseen verotukseen.  

Vaihtoehtona ennakkotiedolle on keskusverolautakunnalta haettava ennak-
koratkaisu. Ennakkoratkaisun voi saada, mikäli lain soveltamisen kannalta 
muissa samanlaisissa tapauksissa tai verotuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeää saada asia ratkaistuksi tai siihen on muu, erityisen paina-
va syy. Hakemus ennakkoratkaisusta on tehtävä kirjallisesti ja hakemukses-
sa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennakkoratkaisua haetaan sekä 
annettava asian ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset. Ennakkoratkaisu ei 
sido verotuksessa, jos hakemuksessa annetut tiedot osoittautuvat verotusta 
toimitettaessa virheellisiksi. Ennakkoratkaisun sitovuus edellyttää sen lain-
voimaisuutta. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on hakijan vaatimuk-
sesta noudatettava sitovana siinä verotuksessa, jota varten se on annettu. 
Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu annetaan yleensä 1-3 kuukaudes-
sa. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta voidaan valittaa suoraan 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 
saamisesta ilman erillistä valituslupaa. Keskusverolautakunnan ratkaisuun 
perustuva valitus käsitellään yleensä KHO:ssa kiireellisenä.  

Ennakkotieto tai – ratkaisu on ainoa tapa saada veroviranomaisia sitova, 
ennakollinen kannanotto tuloverotusta koskevaan kysymykseen. Usein olo-
suhteet ovat kuitenkin sellaiset, ettei ennakkotiedon hakeminen ole yhteisön 
näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Silloin riski asian verotuksellisen luon-
teen suhteen jää yhteisön kannettavaksi, ja mahdollisen riskin toteutumisen 
seurauksia on hyvä kartoittaa jo etukäteen sekä miettiä mahdollisuuksia 
pienentää riskin toteutumisen mahdollisuuksia.  
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8. Käytännön case-esimerkkejä liittyen yleishyödyllisten yhteisöjen vero-
tukseen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön näkökulmasta 

Case 1: Liiketoiminnan yhtiöittäminen 

Keskusverolautakunta antoi kesällä 2008 julkaistun ennakkoratkaisun KVL 
32/2008. Ennakkoratkaisu ei ole lainvoimainen. Ennakkoratkaisu kuuluu 
seuraavasti:  

”Sääntöjensä perusteella yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä säätiö har-
joitti sairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä ylläpiti ammattiopistoa. Säätiön oli 
tarkoitus siirtää liiketoimintasiirtona harjoittamansa kuntoutus- ja sairaala-
toiminta joko yhdelle tai kahdelle perustettavalle elinkeinotoimintaa harjoitta-
valle osakeyhtiölle. Siirtämättä aiottiin jättää toiminnoissa tarvittavat toimiti-
lat, jotka sijaitsivat samassa kiinteistössä säätiölle jäävien toimintojen kans-
sa, sekä siirrettäviin toimintoihin liittyvät informaatioteknologiapalvelut eli niin 
sanottu IT-infra. Viimeksi mainittu tarkoitti tietokoneita, palvelemia ja erilaisia 
sovelluksia sekä toiminnassa työskentelevät kuusi henkilöä.   

IT-infran katsottiin olevan olennainen osa järjestelyissä siirrettäviä toiminto-
ja. Koska liiketoimintasiirrossa näin ollen siirrettäisiin vain osa siirrettäviin lii-
ketoimintakokonaisuuksiin kuuluvista varoista, ei järjestelyihin sovellettu 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n liiketoimintasiirtoa kos-
kevia säännöksiä. Mikäli myös siirrettäviin toimintoihin liittyvä IT-infra siirret-
tiin, voitiin järjestelyihin soveltaa edellä mainittuja säännöksiä.  

Säätiön oli tarkoitus edellä mainittujen liiketoimintasiirtojen jälkeen myydä 
sairaala- ja kuntoutustoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille ta-
loushallinto- ja muita niin sanottuja management -palveluita. Kun palvelut 
myytiin säätiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille, ei näistä 
palveluista saatavaa tuloa katsottu säätiön elinkeinotuloksi.  

Säätiö harjoittaisi liiketoimintasiirtojen jälkeen oppilaitostoimintaa sekä tut-
kimus- ja koulutustoimintaa. Säätiö katsottiin liiketoimintasiirtojen jälkeen 
sääntöjensä sekä säätiölle jäävien toimintojen perusteella tuloverolain 22 
§:ssä tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Ennakkoratkaisu vuosille 
2008 ja 2009. “ 

Keskusverolautakunnan antamassa ennakkoratkaisussa oli kyse tilanteesta, 
jossa yleishyödyllinen yhteisö katsoi harjoittamansa sairaala- ja kuntoutus-
toiminnan yhtiöittämisen tarkoituksenmukaiseksi. Yhtiöittämällä laajamittai-
nen liiketoiminta voidaan yhteisön yleishyödyllisen aseman jatkuvuus turvata 
verotuskäytännön kiristyttyä. Toimialasta riippumatta yhtiöittämisen harkit-
seminen onkin suositeltavaa silloin, kun yhdistyksen tai säätiön harjoittama 
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liiketoiminta on niin laajaa, että sen harjoittaminen uhkaa saastuttaa yhtei-
sön verotuksellisen aseman ja yhteisö haluaa säilyttää yleishyödylliselle yh-
teisölle kuuluvat oikeudet, kuten lahjoitusten ja TVL-tulojen verovapauden.  

Liiketoiminnan yhtiöittäminen on toimi, joka puhuu yleishyödyllisyyden puo-
lesta, kun yhteisö ei enää välittömästi itse harjoita elinkeinotoimintaa. Yhti-
öittäminen toteutetaan tyypillisesti liiketoimintasiirtona, joka ei aiheuta siirtä-
välle yhteisölle tuloveroseuraamuksia mikäli liiketoimintasiirrolle EVL 52 d 
§:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Liiketoimintasiirto edellyttää mm. sitä, 
että kaikki siirrettävään liiketoimintakokonaisuuteen liittyvät varat ja velat siir-
retään toimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle. Lähtökohtaisesti siten 
kaikki siirrettävään toimintaan liittyvät tase-erät tulisi siirtää toimintaa jatka-
maan perustetulle yhtiölle. 

Ratkaisussa KVL 32/2008 kuitenkin katsottiin, että vaikka säätiö aikoi jättää 
siirtämättä toiminnoissa tarvittavat toimitilat, jotka sijaitsivat samassa kiin-
teistössä säätiölle jäävien toimintojen kanssa, voitiin järjestelyyn soveltaa 
EVL 52 d §:n säännöksiä. Keskusverolautakunta on katsonut myös aiem-
missa ratkaisuissaan KVL 1997/185 ja KVL 1996/346 että liiketoimintasiirto on 
veroneutraali, vaikka siirrettävän toiminnan käytössä olevat kiinteistöt jätettiin 
siirtävään yhteisöön. Ratkaisujen perusteella voidaan siis nähdä, että liiketoi-
minnan siirtäminen veroneutraalisti on mahdollista, vaikka kiinteistöomistus jä-
tettäisiin kokonaisuudessaan siirtävään yhteisöön. 

Yhtiöittämisen hyötynä on myös se, että osakeyhtiö on tarkoitettu liiketoiminnan 
harjoittamiseen. Siten osakeyhtiö voi toimia aidosti markkinaperiaatteella kilpai-
lutilanteen edellyttämällä tavalla. Osakeyhtiö voi rahoittaa investoinnit pitkälti 
vieraalla pääomalla ja myös tarvittavien vakuuksien, kuten yrityskiinnitysten hoi-
taminen, on osakeyhtiölle joustavaa.  

Osakeyhtiö voi maksaa yhdistykselle/säätiölle osinkoa. Saatu osinko on lähtö-
kohtaisesti verovapaata tuloa riippumatta siitä, katsotaanko osinkotulon kerty-
vän elinkeinotulolähteestä vai henkilökohtaisesta tulolähteestä.  

Kiinteistöomistuksen jättäminen yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle voi 
olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi siksi, että yhdistys tai säätiö voi vuokrata 
kiinteistön tiloja tytäryhtiölleen ja sen saamaa vuokratuloa verotetaan kiinteistö-
tulona (verokanta 6, 1828 %), kun taas vuokralaisena oleva tytäryhtiö voi vä-
hentää maksamansa vuokran 26 prosentin verokannan mukaan. Tämä merkit-
see veroetua konsernin tasolla. 

Mikäli vuokraus- tai muita järjestelyitä tehdään emoyhteisönä toimivan yhdistyk-
sen/säätiön ja tytäryhtiön välillä on syytä ottaa huomioon myös siirtohinnoittelun 
oikaisua koskevat uudet verotusmenettelylain säännökset (VML 31 §). Säännös 
koskee etuyhteydessä keskenään olevia yhteisöjä ja sitä sovellettiin  
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ensimmäisen kerran vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa. Säännöksen 
mukaan veroviranomaisilla on oikeus oikaista verotusta, jos verovelvollisen ja 
häneen etuyhteydessä olevan osapuolen välisessä liiketoimessa on sovittu eh-
doista tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien 
osapuolten välillä olisi sovittu ja näiden ehtojen johdosta verovelvollisen toimin-
nan tulo on jäänyt pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin se 
muutoin olisi ollut. Säännökset siis edellyttävät konserniyhteisöjen välisen hin-
noittelun markkinaehtoisuutta. 

Lisäksi konsernin sisäisiä järjestelyitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
myös verotusmenettelystä annetun lain yleinen veronkiertosäännös (VML 28 §), 
sekä peiteltyä osingonjakoa koskeva säännös (VML 29 §), jotka myös edellyttä-
vät konsernin sisäisiltä kaupoilta ja liiketoimilta käyvän arvon periaatteen nou-
dattamista.  

Arvonlisäverotuksen kannalta liiketoimintasiirto on mahdollista voida käsitellä 
ilman arvonlisäveroseurauksia tietyissä olosuhteissa. Jos tapauksen kuntoutus- 
ja sairaalatoiminnassa on ollut kyse arvonlisäverolaissa tarkoitetusta verotto-
masta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä, liiketoimintasiirto on lähtö-
kohtaisesti veroton, sillä arvonlisäverotuksessa vain vähennykseen oikeutta-
vassa käytössä olleiden tavaroiden ja palveluiden myynti on verollista. Jos toi-
minta olisi ollut (joiltain osin) arvonlisäverollista, liiketoiminnan tai sen osan luo-
vutusta toimintaa jatkavalle verovelvolliselle ei katsota arvonlisäverotuksessa 
lainkaan tavaroiden tai palvelujen myynniksi arvonlisäverolain edellytysten täyt-
tyessä.  

Toimintaa jatkavien osakeyhtiöiden arvonlisäverotuksellinen asema ja velvoit-
teet määräytyvät luonnollisesti pelkästään arvonlisäverolain yleisten säännös-
ten puitteissa, jos ne eivät ole yleishyödyllisiä yhteisöjä. Säätiön (jos yleis-
hyödyllinen) toiminnan arvonlisäverokohtelu sen sijaan olisikin riippuvainen sii-
tä, olisivatko sen saamat tulot veronalaista elinkeinotuloa vai ei.  

Case 2: Hyvinvointipalveluiden tuottaminen ostopalveluna kunnalle  

Urheiluseura solmii kunnan kanssa sopimuksen, jonka mukaan seura tuottaa 
kunnalle sopimuksen mukaiset hyvinvointipalvelut vastiketta vastaan. Käytän-
nössä seuran työntekijä käy tapaamassa kunnan palvelutalossa olevia vanhuk-
sia ja jumppauttaa heitä.  

Se, onko kyse yleishyödyllisen yhteisön harjoittamasta elinkeinotoiminnasta vai 
sen verovapaasta, varsinaisesta toiminnasta, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon yhteisön sääntöjen mukainen tarkoitus sekä sen tosiasiallinen 
toiminta. Myös verohallituksen keväällä 2007 antama verotusohje yleishyödylli-
sille yhdistyksille ja säätiöille lähtee siitä, että arviointi tulojen luonteesta  
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tehdään aina tapauskohtaisesti. Yleispäteviä kannanottoja sen suhteen, milloin 
tietty toiminta on elinkeinotoimintaa ja milloin ei, ei siten ole mahdollista antaa.  

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 1 §:n mukaan elinkeinotoimin-
nalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Liike- ja ammattitoiminnan käsitettä 
ei ole EVL:ssa tarkemmin määritelty. Elinkeinotoiminnan arvioinnissa voidaan 
käyttää apuna vakiintuneita elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, joiden toteu-
tumista arvioidaan käytännössä kokonaisuutena. Tällaisia tunnusmerkkejä ovat 
mm. toiminnan itsenäisyys, jatkuvuus, suunnitelmallisuus, taloudellisen riskin 
olemassaolo, voiton tavoittelu ja suuntautuminen rajoittamattomaan henkilöpii-
riin. Verohallituksen yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä koskevassa ohjeessa 
on myös annettu kriteerejä, joita käytetään arvioitaessa sitä, onko kyse yhteisön 
elinkeinotulosta.  

Verohallitus on yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille antamassaan verotus-
ohjeessa esittänyt kriteereitä, joita verohallituksen kannan mukaan käytetään 
arvioitaessa sitä, onko kyseessä elinkeinotoiminta vai ei. Tällaisia kriteerejä 
ovat verohallituksen mukaan mm. toimintaan palkattu henkilökunta, voiton ta-
voittelu, sitoutuneen pääoman suuri määrä, toiminnan jatkuvuus, toiminnan laa-
juus, käyvän markkinahinnan käyttäminen sekä toimiminen kilpailuolosuhteissa.  

Verohallituksen kannan mukaan silloin, kun yhteisö harjoittaa toimintaansa pal-
katulla henkilökunnalla, kattaa toiminnasta aiheutuneet kulut suoritteiden myyn-
nistä kertyvillä tuotoilla ja tarjoaa vastaavia tuotteita tai palveluita kuin  samoilla 
markkinoilla toimivat elinkeinonharjoittajat, on kyse lähtökohtaisesti elinkeino-
toiminnasta. Arviointi tapahtuu kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja kokonaisolo-
suhteet huomioon ottaen.  

Mikäli kyse on toiminnasta, joka on jatkuvaa, tuottaa ylijäämää ja jota varten on 
palkattu henkilökuntaa, voitaisiin toimintaa käsityksemme mukaan pitää verovi-
ranomaisten toimesta elinkeinotoimintana. Myös se, että toimintaa harjoitetaan 
kilpailuolosuhteissa, on seikka, jonka on verotuskäytännössä katsottu puoltavan 
toiminnan katsomista elinkeinotoiminnaksi. Elinkeinotoiminnan tulkintaa vastaan 
taas saattaisivat puhua esimerkiksi se, että toimintaa harjoitetaan omakustan-
nusperiaatteella (eli sillä ei tavoitella voittoa), toiminta liittyy kiinteästi yhdistyk-
sen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen sekä toimintaan mahdolli-
sesti saatu julkishallinnon tuki.  

Elinkeinotoiminnan ja varsinaisen toiminnan rajanvetokysymyksiin liittyviä tulkin-
taongelmia lisää myös se, että tulkintalinja ei ole ollut yhtenäinen eri veroviras-
toissa. Vuoden 2009 alusta suomenkielisten yleishyödyllisten yhteisöjen vero-
asiat on keskitetty Savo-Karjalan verovirastoon ja ruotsinkielisten Lounais-
Suomen verovirastoon. Yhdistysten ja säätiöiden tuloverotus siirtyy vuoden 
2009 alusta lukien, jos tilikausi päättyy 1.1.2009 tai sen jälkeen. Sitä aiemmat 
verovuodet (kuten 31.12.2008 päättyvä) käsitellään vielä kotipaikan mukaisessa 
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verovirastossa siitä huolimatta, että käsittely ajoittuisi vuoden 2009 puolelle. Tu-
loverotusta koskevien ennakkotietohakemusten käsittely on kuitenkin siirtynyt 
1.1.2009 lukien Savo-Karjalan/Lounais-Suomen verovirastoon. Yhdistysten ja 
säätiöiden veroasioiden keskittämisen taustalla on verohallinnon mukaan ollut 
mm. juuri verotuskäytännön yhtenäisyyden parantaminen. Tulkintalinja saattaa 
siis jatkossa yhdenmukaistua, mikä voi osaltaan helpottaa tilannekohtaista arvi-
ointia. 

Silloin, kun toimintaa harjoitetaan omakustannusperiaatteella, eli toiminta ei tuo-
ta juurikaan voittoa ei toiminnan luonteella ole tuloverotuksen kannalta suurta 
merkitystä. Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan elinkeinoverolain säännösten 
mukaan ja toiminnan nettotulosta verotetaan 26 prosentin verokannalla. Mikäli 
nettotulos on nolla, ei yhdistys tai säätiö siis tosiasiallisesti joudu veronmaksuti-
lanteeseen. Tällöin toiminnan katsomisella elinkeinotoiminnaksi saattaakin olla 
negatiivisia vaikutuksia yhteisön tuloverotukseen lähinnä siltä kannalta, että mi-
käli harjoitettu elinkeinotoiminta muodostuu yhteisön keskeiseksi toimintamuo-
doksi, saattaa yhteisön yleishyödyllinen asema olla vaarassa.  

Mikäli toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi ja se tuottaa ylijäämää, voi yhdis-
tys tai säätiö hakea veronalaisille tuloilleen veronhuojennusta. Korkein hallinto-
oikeus antoi tammikuussa 2009 veronhuojennusta koskevan vuosikirjaratkai-
sun, jossa katsottiin, että palvelutalotoimintaa harjoittava yhdistys oli huojennus-
laissa tarkoitettu ns. superyleishyödyllinen yhteisö, vaikka se harjoitti toimin-
taansa elinkeinotoiminnan muodossa ja verotuksessa yhteisön toimintaa oli pi-
detty lähes kokonaan elinkeinotoimintana. Yhdistys toimi omakustannusperiaat-
teella siten, että se pyrki kattamaan tarjoamiensa palveluiden tuottamiskustan-
nukset mutta ei tavoitellut toiminnallaan voittoa. Yhdistys oli alansa valtakunnal-
lisen keskusliiton jäsen. Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksen perusteluissa 
mm. että vaikka yhdistyksen toiminta tapahtui suurelta osin elinkeinotoiminnaksi 
katsottavassa muodossa, tällä toiminnalla oli kuitenkin pyritty edistämään yhdis-
tyksen yleishyödyllistä tarkoitusta. Yhdistyksen sosiaalinen toiminta on ollut 
voittoa tavoittelematonta ja sillä on turvattu kokonaisvaltaisesti erilaisia toimin-
tamuotoja organisoimalla alueen vanhuksille mahdollisuus ko. palveluihin. Vas-
taavaa palvelukokonaisuutta ei ole ollut kunnassa muuten tarjolla ja kunnallista 
vanhustenhuoltoa on toteutettu juuri yhdistyksen avulla. Näissä oloissa se, että 
yhdistys harjoittaa toimintaansa elinkeinotoiminnan muodossa ja sen toimintaa 
on verotuksessa pidetty lähes kokonaan elinkeinotoimintana, ei poista yhdistyk-
sen yleishyödyllisen yhteisön luonnetta.  

Jos toiminnasta saatua tuloa pidetään urheiluseuran veronalaisena elinkeinotu-
lona, lähtökohtaisesti seura on toiminnasta arvonlisäverollinen ja joutuu laskut-
tamaan kuntaa palveluista arvonlisäverolla. Tässä kohdin arvonlisäverovelvolli-
suus ei kuitenkaan välttämättä olisi seuralle negatiivinen asia, sillä verollisuu-
den myötä sille syntyisi oikeus vähentää verolliseen toimintaansa kohdistuvien 
kustannusten arvonlisäverot. Lisäksi tässä tapauksessa arvonlisäveron  
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lisääminen hintoihin ei pitäisi olla ongelma kun asiakkaana on kunta, joka voi 
vähentää veron ns. kuntapalautuksena. On toisaalta myös mahdollista, ettei ur-
heiluseura joudu arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka toiminnasta saatu tulo olisi-
kin seuralle veronalaista elinkeinotuloa. Tämä edellyttäisi sitä, että seuran toi-
minnasta katsottaisi olevan kyse sosiaalihuoltopalvelujen myynnistä. Verotto-
muus edellyttää muiden vaatimusten ohella (ks. tarkemmin sivu 17) mm. sitä, 
että seura olisi merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.  

Case 3: Liikuntapalveluiden tarjoaminen vastiketta vastaan iltapäiväkerho-
laisille 

Urheiluseura tarjoaa liikuntapalveluita iltapäiväkerholaisille maksua vastaan. Il-
tapäiväkerhotoiminta on yleensä kunnan järjestämää toimintaa. Liikuntapalve-
luiden järjestämisen taustalla on kunnan ja urheiluseuran tekemä yhteistyöso-
pimus.  

Tässäkin tilanteessa joudutaan pohtimaan sitä, täyttyvätkö elinkeinotoiminnan 
tunnusmerkit vai ei. Elinkeinotoiminnan vakiintuneita tunnusmerkkejä ovat mm. 
toiminnan itsenäisyys, jatkuvuus, suunnitelmallisuus, taloudellisen riskin ole-
massaolo, voiton tavoittelu ja suuntautuminen rajoittamattomaan henkilöpiiriin. 
Lisäksi verohallitus on verotusohjeessaan esittänyt kriteereitä, jotka puhuvat 
elinkeinotoiminnan tulkinnan puolesta. Tällaisia tunnusmerkkejä ovat mm. toi-
mintaan palkattu henkilökunta, voiton tavoittelu, sitoutuneen pääoman suuri 
määrä, toiminnan jatkuvuus, toiminnan laajuus, käyvän markkinahinnan käyt-
täminen sekä toimiminen kilpailuolosuhteissa.  

Kun urheiluseura tarjoaa liikuntapalveluita/liikunnallista kerhotoimintaa iltapäi-
väkerholaisille, voisivat elinkeinotoiminnan tulkinnan puolesta puhua mm. seu-
raavat seikat: toiminnan jatkuvuus, ulospäinsuuntautuneisuus, mahdollinen voi-
ton tavoittelu, toimintaa varten palkattu henkilökunta, toiminnan laajuus sekä 
mahdollinen toimiminen kilpailuolosuhteissa.  

Elinkeinotoiminnan tulkintaa vastaan voisi puhua mm. se, että toiminnalla ei ta-
voitella voittoa, toiminta liittyy läheisesti urheiluseuran sääntöjen mukaisen tar-
koituksen toteuttamiseen, toimintaa varten ei ole palkattua henkilökuntaa ja 
toimintaa ei harjoiteta kilpailuolosuhteissa.  

Kuten edellä on tuotu esiin, tehdään ratkaisu siitä, onko kyseessä elinkeinotoi-
minta vaiko ei, aina tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen. Elinkei-
notoiminnan luonne on tuloverotuksessa tulkinnallinen, sillä verolainsäädännön 
elinkeinotoiminnan käsite on yleinen eikä myöskään verohallituksen verotusohje 
anna yksiselitteistä vastausta siihen, milloin yleishyödyllisen yhteisön harjoitta-
ma toiminta voi olla luonteeltaan elinkeinotoimintaa. 
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Jos toiminnasta saatua tuloa pidetään urheiluseuran veronalaisena elinkeinotu-
lona, lähtökohtaisesti seuralle syntyisi ko. tulosta myös arvonlisäverovelvolli-
suus. Jos urheiluseuran harjoittama toiminta olisi yksityisten sosiaalipalvelujen 
valvontaa koskevan lain (603/1996) mukaan kunnan valvonnan piirissä olevaa 
toimintaa ja jos urheiluseura olisi merkitty lääninhallituksen yksityisten sosiaali-
palvelujen tuottajien rekisteriin, toiminta mahdollisesti voisi olla arvonlisävero-
tonta sosiaalipalvelujen myyntiä silloinkin, vaikka toiminnasta saatu vastike olisi 
urheiluseuran veronalaista elinkeinotuloa. 

Case 4: Teatteritoiminnan, kahvilatoiminnan sekä kerhotoiminnan harjoit-
taminen 

Paikallinen nuorisoseura omistaa nuorisoseurantalon. Nuorisoseura harjoittaa 
harrastelijateatteritoimintaa, kahvilatoimintaa sekä kerhotoimintaa. Palveluita 
tuotetaan eri ikäryhmien tarpeisiin: kerhotoiminta on suunnattu lapsille ja nuoril-
le ja teatteri- ja kahvilatoiminta kaiken ikäisille.  

Seuran kanssa yhteistyössä toimivat kaupunki, paikallinen kyläyhdistys, Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto sekä paikallinen dementiayhdistys. 

Myös tässä tilanteessa joudutaan kunkin toiminnon osalta erikseen arvioimaan 
sitä, täyttyvätkö tilanteessa elinkeinotoiminnan tunnusmerkit vai ei. TVL 23.3 
§:ssä on määritelty ne yleishyödyllisen yhteisön varainhankinnan muodot, joita 
ei pidetä elinkeinotoimintana. Säännöksen mukaan elinkeinotulona ei pidetä 
mm. tuloja, jotka yleishyödyllinen yhteisö on saanut toimintansa rahoittamiseksi 
järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huviti-
laisuuksista eikä kyseisten tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myyn-
ti- ja muusta sellaisesta toiminnasta. Oikeuskäytännössä on verovapaana pidet-
ty ravintolatoimintaa silloin, kun myynti on tapahtunut vain yhdistyksen järjestä-
män tapahtuman aikana. Silloin, kun kahvila- tai ravintolatoimintaa harjoitetaan 
yhdistyksen varojenkeräystarkoituksessa järjestämän tilaisuuden yhteydessä, 
on toiminta lähtökohtaisesti verovapaata.  

Muussa yhteydessä harjoitettua kahvila- ja ravintolatoimintaa arvioidaan yleis-
ten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien valossa. Kun toiminta suuntautuu rajoit-
tamattomaan henkilöpiiriin, on jatkuvaa ja suunnitelmallista, sisältää ansiotar-
koituksen ja tapahtuu kilpailuolosuhteissa, on toimintaa yleensä pidetty elinkei-
notoimintana. Silloin, kun myynti tapahtuu vain yhdistyksen omille jäsenille ja on 
pienimuotoista, ei myyntitoiminta lähtökohtaisesti ole elinkeinotoimintaa. Vero-
tuskäytännössä kahvilatoimintaa on yleensä arvosteltu varsin ankarasti ja eu-
romääräisesti varsin pientäkin toimintaa on pidetty elinkeinotoimintana. 

Myös nuorisoseuran tarjoamaa kerhotoimintaa arvioidaan elinkeinotoiminnan 
yleisten tunnusmerkkien valossa.  
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Kun nuorisoseura tarjoaa kerhotoimintaa lapsille ja nuorille, voisivat elinkeino-
toiminnan tulkinnan puolesta puhua mm. seuraavat seikat: toiminnan jatkuvuus, 
ulospäinsuuntautuneisuus, mahdollinen voiton tavoittelu, toimintaa varten pal-
kattu henkilökunta, toiminnan laajuus sekä mahdollinen toimiminen kilpailuolo-
suhteissa.  

Elinkeinotoiminnan tulkintaa vastaan voisi puhua mm. se, että toiminnalla ei ta-
voitella voittoa, toiminta liittyy läheisesti nuorisoseuran sääntöjen mukaisen tar-
koituksen toteuttamiseen, toimintaa varten ei ole palkattua henkilökuntaa ja 
toimintaa ei harjoiteta kilpailuolosuhteissa.  Myös toimintaan mahdollisesti saatu 
yhteiskunnan tuki voisi puhua sen puolesta, ettei toiminta ole luonteeltaan elin-
keinotoimintaa. 

Mikäli kerhotoiminta ei tuota ylijäämää, ei toiminnan katsomisella elinkeinotoi-
minnaksi ole tuloverotuksen kannalta juurikaan merkitystä. Arvonlisäverotuksen 
näkökulmasta tilanne voi kuitenkin olla toinen. 

Nuorisoseuran yhdessä toisen yhdistyksen kanssa harjoittamaa teatteritoimin-
taa arvioidaan myös elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien valossa.  

Elinkeinotoiminnan tulkinnan puolesta voisivat teatteritoiminnan osalta puhua 
mm. seuraavat seikat: toiminta on jatkuvaa, se suuntautuu rajoittamattomaan 
henkilöpiiriin ja tapahtuu kilpailuolosuhteissa. Myös toiminnan laajuus ja ansio-
tarkoitus voisivat tukea toiminnan katsomista elinkeinotoiminnaksi. 

Elinkeinotoiminnan tulkintaa vastaan voisi puhua mm. se, että toimintaa harjoi-
tetaan vapaaehtoisvoimin, toiminnalla ei tavoitella voittoa ja toiminta liittyy lä-
heisesti nuorisoseuran tarkoituksen toteuttamiseen. Myös toimintaan saatu yh-
teiskunnan tuki voisi puoltaa näkemystä, ettei toiminta ole elinkeinotoimintaa. 

Jos toiminnasta saatua tuloa pidetään urheiluseuran veronalaisena elinkeinotu-
lona, lähtökohtaisesti seuralle syntyisi ko. tulosta myös arvonlisäverovelvolli-
suus.  
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9. Johtopäätökset yhteisö- ja vero-oikeudellisen lainsäädännön vaikutuk-
sista kolmannelle sektorille erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön 
näkökulmasta 

9.1. Yhteenveto johtopäätöksistä 

Monet yhdistykset ja säätiöt, jotka toimivat kulttuuri- liikunta- ja nuorisotyön 
alueilla, tarjoavat erilaisia hyvinvointipalveluita. Tarjottavien palveluiden 
luonne, toiminnan laajuus sekä palveluiden kohderyhmä voivat olla hyvin 
erilaisia eri toimijoilla. Palveluita voidaan tarjota joko satunnaisesti tai 
säännöllisesti, palveluita saatetaan myydä joko omakustannushintaan tai 
ansiotarkoituksessa, palveluiden ostajana voi olla esimerkiksi kunta, urhei-
luseura, yksityishenkilöt tai yritys ja palveluiden taustalla voi olla esimerkik-
si kunnan kanssa solmittu ostopalvelusopimus, kunnan ja palveluntarjoajan 
välinen yhteistyö tai yhdistyksen halu toteuttaa sääntöjen mukaista tarkoi-
tustaan.  

Pääosa palveluntuottajina toimivista yleishyödyllisistä yhteisöistä on yhdis-
tyksiä, kuten urheilu- tai nuorisoseuroja. Tämä johtunee siitä, että säätiö-
lain säännösten mukaan säätiön tarkoituksen tulee olla hyödyllinen eikä 
tarkoituksena saa olla liiketoiminnan harjoittaminen. Tietynlaisen, säätiön 
säännöissä mainitun liiketoiminnan harjoittaminen voi olla säätiölle sallittua, 
mikäli se edistää säätiön hyödyllisen tarkoituksen toteuttamista.  

Kun liikunta-, kulttuuri- tai nuorisotyön alueella toimiva yhdistys tarjoaa hy-
vinvointipalveluita kunnalle, yksityishenkilöille tai yritykselle, joudutaan ti-
lanteessa arvioimaan sitä, täyttääkö toiminta elinkeinotoiminnan tunnus-
merkit. Kun elinkeinotoiminnan käsite on tuloverotuksessa yleinen, eikä 
myöskään verohallituksen verotusohje eikä oikeuskäytäntö anna yksiselit-
teisiä vastauksia siihen, milloin yleishyödyllisen yhteisön harjoittama toi-
minta voisi olla luonteeltaan elinkeinotoimintaa, on elinkeinotoiminnan 
luonne tulkinnallinen. Yksiselitteisten tai yleispätevien riskirajojen/kriteerien 
antaminen ei siten ole mahdollista vaan arviointi joudutaan tekemään aina 
tapauskohtaisesti kokonaisarvioon perustuen.  

Kokemustemme mukaan verotuskäytännössä on elinkeinotoiminnan puo-
lesta puhuvina seikkoina pidetty yleensä mm. toiminnan jatkuvuutta, ansio-
tarkoitusta, suuntautumista rajoittamattomaan henkilöpiiriin, toimintaan pal-
kattua henkilökuntaa, toiminnan markkinaehtoisuutta sekä toimimista kil-
pailuolosuhteissa. Silloin, kun palveluita on myyty käypään hintaan, toimin-
ta on ollut jatkuvaa, siinä on ollut mukana palkattua henkilökuntaa ja toi-
mintaa on harjoitettu kilpailutilanteessa, on toimintaa yleensä pidetty elin-
keinotoimintana. Päinvastaiset seikat sekä toiminnan läheinen liityntä yh-
teisön sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen puhuvat puoles-
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taan yleensä sen puolesta, ettei toiminta olisi elinkeinotoimintaa, samoin 
kuin toimintaan saatu julkinen tuki.  

Verotuskäytäntö on viime vuosina ollut kiristymään päin, ja kokemustemme 
mukaan jopa omakustannusperiaatteella tapahtuvaa toimintaa on pidetty 
elinkeinotoimintana. Samoin myös toimintaa, joka ei ole kohdistunut laa-
jaan joukkoon eikä ole tapahtunut kilpailuolosuhteissa, on joissakin tilan-
teissa pidetty elinkeinotoimintana.  

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotyön alueilla toimivien yhdistysten tarjoamat 
palvelut ovat sekä luonteeltaan että laajuudeltaan hyvin erilaisia. Tarkkoja 
tai yleispäteviä kriteereitä sen suhteen, milloin toiminta on elinkeinotoimin-
taa ja milloin ei, ei ole mahdollista antaa. Kunkin yhdistyksen osalta toimin-
nan luonnetta arvioidaan tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella.  

Silloin, kun yleishyödyllisen yhteisön harjoittama palveluiden myynti katso-
taan elinkeinotoiminnaksi, verotetaan toimintaa yhteisöverokannan (26 %) 
mukaisesti ja sen määrä lasketaan elinkeinoverolain säännösten mukai-
sesti. Mikäli toiminta ei käytännössä tuota ylijäämää, ei toiminnan katsomi-
sella elinkeinotoiminnaksi ole tuloverotuksen kannalta suurta merkitystä, 
koska yhteisöveroa maksetaan elinkeinotoiminnan nettotuloksen perusteel-
la. Arvonlisäverovelvollisuuden syntyminen ei kuitenkaan ole riippuvainen 
siitä, tuottaako toiminta ylijäämää vai ei. Arvonlisäverovelvollisuus ratkeaa 
ensi kädessä sen mukaan, pidetäänkö toiminnasta saatua tuloa veronalai-
sena elinkeinotulona tuloverotuksessa vai ei. Vaikka toiminta ei aiheuttaisi-
kaan arvonlisäverovelvollisuutta suoraan lain nojalla, usein on syytä harki-
ta, olisiko vapaaehtoisella arvonlisäverovelvollisuudella saavutettavissa 
kokonaisuus huomioon ottaen taloudellista etua. Käytännössä hakeutumi-
nen kannattaa silloin, kun yleishyödyllisen yhteisön myynti tapahtuu arvon-
lisäverovelvollisille tahoilla tai kunnille/kuntayhtymille.  

Käytännössä ainoa keino saada ennakkoon veroviranomaisia sitova kan-
nanotto siitä, onko tietty palveluiden myyntitoiminta yhdistyksen varsinais-
ta, verovapaata toimintaa vai elinkeinotoimintaa, on ennakkotiedon hake-
minen verovirastolta. Ennakkotieto on maksullinen. Ennakkotiedon hake-
minen sisältää kuitenkin riskin siitä, ettei lopputulos ole toivotun mukainen 
tai että veroasiamies tekee ennakkotietoon valitusvarauman, jolloin asian 
tulkintaan liittyvää epävarmuutta ei voida poistaa ennakkotiedolla. Ennak-
kotietopäätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla vaan muutosta voi 
hakea vasta lopulliseen verotukseen. Mikäli ennakkotiedon mukaisesti toi-
mitettuun verotukseen haetaan muutosta, tarkoittaa se sitä, että asian rat-
kaisu tapahtuu vasta muutoksenhakuasteissa ja voi kestää useita vuosia. 
Näistä syistä johtuen monet yhdistykset kokevatkin, ettei ennakkotiedon 
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hakeminen ole tarkoituksenmukaista, jolloin asiaan liittyvä epävarmuus ja 
jälkiverotusriski jäävät yhteisön kannettavaksi.  

Suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden tuloverotus ja arvonlisäverotus 
on keskitetty 1.1.2009 alkaen Savo-Karjalan yritysverotoimistoon. Veroasi-
oiden keskittämisen on verohallinnon mukaan tarkoitus parantaa verotuk-
sen yhtenäisyyttä. Tähän asti verotuskäytännössä ei ole ollut yhdenmu-
kaista linjaa eri verovirastojen välillä.  

Silloin, kun yleishyödyllisen yhdistyksen, kuten urheiluseuran harjoittama 
palvelutoiminta on katsottu veroviraston toimesta elinkeinotoiminnaksi, on 
yleensä tarkoituksenmukaista miettiä sitä, onko toiminta mahdollisesti niin 
laajaa, että se vaarantaa yhteisön yleishyödyllisen aseman. Mikäli elinkei-
notoiminnaksi katsottu toiminta muodostuu yhteisön keskeiseksi toiminta-
muodoksi, on tilanteessa riski siitä, että yhteisöä ei enää pidetä tulovero-
tuksessa yleishyödyllisenä. Elinkeinotoiminnan vaikutusta yhteisön yleis-
hyödyllisyyteen arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan 
perustuen. Siten euromääräisiä tai muita tarkkoja rajoja sille, milloin yleis-
hyödyllisen yhteisön harjoittama elinkeinotoiminta on liian laajaa, ei ole 
mahdollista antaa. Verohallituksen verotusohjeessa todetaan, että mikäli 
yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa liian laajasti, ei yhteisöä voida pitää 
yleishyödyllisenä, vaikka sillä olisi myös yleishyödyllistä toimintaa. Laaja-
mittaisen ja itsenäisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi siten johtaa 
yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen. Arvonlisäverotuksen kannalta 
yleishyödyllisyysaseman menettäminen voi johtaa takautuvaan arvon-
lisäverovelvollisuuteen.   

Silloin, kun elinkeinotoiminta on niin laajaa, että se uhkaa yhteisön yleis-
hyödyllistä asemaa, voidaan yhtiöittämistoimilla turvata yleishyödyllisen yh-
teisön aseman jatkuvuus verotuskäytännön kiristyttyä. Usein yhtiöittämistä 
harkitaan myös silloin, kun yhteisö harjoittaa laajamittaista toimintaa, joka 
saatetaan vastaisuudessa katsoa verotuksessa elinkeinotoiminnaksi. Yhti-
öittämisen kautta yhteisö säilyttää oikeudet, jotka yleishyödyllinen asema 
sille tuo, kuten lahjoitusten ja testamenttisaantojen verovapaus, osinkojen, 
korkojen ja osakehuoneistoista saatujen vuokratulojen lähtökohtainen ve-
rovapaus, kiinteistötulon alhaisempi verokanta, talkootyöpalvelun tar-
joamismahdollisuus sekä veronhuojennuksen hakemismahdollisuus.  

Mikäli elinkeinotoiminta ei uhkaa yhteisön yleishyödyllistä asemaa, on yh-
teisön yleensä tarkoituksenmukaista hakea elinkeinotuloilleen veron-
huojennusta. Veronhuojennuksen edellytyksistä säädetään Huojennuslais-
sa, jonka mukaan yhteisön tulee harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää 
toimintaa ja huojennus voidaan myöntää vain silloin, kun sitä voidaan pitää 
perusteltuna yhteisön yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden. Merkitystä 
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on myös sillä, merkitseekö yhteisön liiketoimintaa koskeva veronhuojennus 
vastaavaa toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille haittaa, joka ei ole 
vähäinen. 

Elinkeinotuloa koskevan huojennuksen esteenä on verotuskäytännössä 
usein pidetty kilpailuhaittaa, joka ei saisi olla vähäistä suurempi. Huojen-
nuksen myöntämisen edellytykset ovat varsin tulkinnanvaraisia, mikä osal-
taan vaikeuttaa hakemuksen menestymismahdollisuuksien arvioimista. Li-
säksi huojennuskäytäntö ei myöskään ole julkista, joten tietoja siitä, millä 
perusteilla Savo-Karjalan verovirasto on antanut myönteisiä tai kielteisiä 
huojennuspäätöksiä, ei ole mahdollista saada. Silloin, kun yleishyödyllisellä 
yhteisöllä on veronalaista tuloa, kannattaa sen hakea veronhuojennusta, 
koska asiassa ei ole mitään menetettävää.  

Silloin, kun yleishyödyllisen yhteisön harjoittamaa palvelutoimintaa on pi-
detty elinkeinotoimintana, voidaan tilanteessa harkita myös muutoksen ha-
kemista yhteisön säännönmukaiseen verotukseen. Muutosta haetaan ensi 
asteessa laatimalla oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muu-
toksenhaun menestyminen on kuitenkin epävarmaa ja prosessi voi koko-
naisuudessaan kestää useita vuosia, sillä muutoksenhakuoikeus asiassa 
on sekä verovelvollisella että veronsaajalla.  

 

9.2. Toimintasuositusvaihtoehtoja 

Urheilu- ja nuorisoseurojen sekä kulttuurin alalla toimivien yhdistysten ja 
säätiöiden, jotka tarjoavat hyvinvointipalveluita joko kunnalle, yrityksille tai 
yksityishenkilöille on mielestämme suositeltavaa kartoittaa verotuksellinen 
tilanteensa mahdollisten veroriskien selvittämiseksi.  

Silloin, kun palveluita tarjotaan vastikkeellisesti, on tilanteessa tämän het-
kisen verotuskäytännön valossa usein riski siitä, että toimintaa saatetaan 
veroviranomaisten toimesta pitää elinkeinotoimintana. Toiminnan pitämi-
nen elinkeinotoimintana johtaa lähtökohtaisesti myös arvonlisäverovelvolli-
suuteen. Kun yleispäteviä kriteereitä tulon luonteen määrittämiseksi ei ole 
mahdollista antaa, on tilanne yleensä epäselvä. Veroviranomaisia sitovan 
ennakollisen kannanoton tulon luonteen suhteen voi saada vain hakemalla 
ennakkotietoa tai – ratkaisua asiasta. Kuten edellä on tuotu esiin, ovat olo-
suhteet kuitenkin usein sellaiset, ettei ennakkotiedon tai ennakkoratkaisun 
hakeminen ole yhdistyksen tai säätiön kannalta tarkoituksenmukainen 
vaihtoehto. Silloin riski asian verotuksellisen luonteen suhteen jää yhteisön 
kannettavaksi, ja mahdollisen riskin toteutumisen seurauksia on hyvä kar-
toittaa jo etukäteen.  
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Yleishyödyllisen yhteisön, jolla on sekä veronalaista (tai mahdollisesti ve-
ronalaista) että verovapaata tuloa, kannattaa kiinnittää huomiota kustan-
nusten kohdistamiseen eri toimintojen välillä. Mikäli toiminta katsottaisiin 
elinkeinotoiminnaksi, olisi verotuksen kohteena elinkeinotoiminnan nettotu-
los, jolloin yhteisön tulisi siis pystyä esittämään, minkä verran tuottoja ky-
seinen toiminta on tuottanut ja vastaavasti minkä verran vähennyskelpoisia 
kuluja siihen on kohdistunut. Etenkin yleiskustannusten jyvittämisen perus-
teita on hyvä miettiä hyvissä ajoin ja suositeltavaa on myös dokumentoida 
kyseiset perusteet. Kustannusten kohdistamisen perusteena voidaan käyt-
tää esimerkiksi henkilömäärää, suoritemäärää, ajankäyttöä tai jyvitettyjä 
neliöitä kohteesta riippuen.  

Kustannusten kohdistaminen on tarkoituksenmukaista myös siksi, että toi-
minnan oikea tulos saadaan selville. Mikäli toiminnan tulos on lähellä nol-
laa tai negatiivinen, ei toiminnan mahdollisella katsomisella elinkeinotoi-
minnaksi ole tuloverotuksen kannalta juurikaan merkitystä, koska yhteisö ei 
joudu veronmaksutilanteeseen. Arvonlisäverotuksen osalta tilanne voi kui-
tenkin olla toinen, sillä arvonlisäverovelvollisuuden syntyminen ratkeaa sen 
mukaan, pidetäänkö tuloa elinkeinotulona eikä sen mukaan, mikä on toi-
minnan tulos.  

Silloin, kun verovirasto on katsonut liikunta-, nuoriso- tai kulttuurin alalla 
toimivan yhdistyksen tai säätiön harjoittaman hyvinvointipalveluiden tuot-
tamisen elinkeinotoiminnaksi, on tilanteessa yleensä kaksi mahdollista toi-
mintavaihtoehtoa. Yhteisö voi joko hakea muutosta verotuspäätökseen tai 
yrittää hakea veronhuojennusta veronalaisiksi katsotuille tuloilleen. Muu-
toksenhaun tarkoituksenmukaisuutta joudutaan yleensä tarkastelemaan 
tapauskohtaisesti siltä näkökannalta, millaisia menestymismahdollisuuksia 
muutoksenhaulla arvioidaan olevan. Muutoksenhaku tarkoittaa joka tapa-
uksessa yleensä sitä, että yhdistyksen tai säätiön verotuksellinen tilanne 
pysyy epäselvänä useiden vuosien ajan sillä muutoksenhakuoikeus on se-
kä veronsaajilla että verovelvollisella.  

Mikäli muutoksenhakuun ei ryhdytä, kannattaa yhdistyksen tai säätiön ha-
kea veronalaisiksi katsotuille tuloilleen veronhuojennusta. Veronhuojen-
nuksen edellytykset ovat tulkinnanvaraiset ja huojennushakemuksen me-
nestyminen on siten epävarmaa. Asiassa ei kuitenkaan ole myöskään mi-
tään menetettävää, joten huojennusta kannattaa aina hakea.  

Silloin, kun liikunnan, kulttuurin tai nuorisotyön alueella toimivan yhdistyk-
sen harjoittama elinkeinotoiminta on niin laajaa, että se muodostaa yhdis-
tyksen toiminnasta keskeisen osan, on tilanteessa riski siitä, että yhdistys 
menettää yleishyödyllisen asemansa tuloverotuksessa. Yhtiöittämällä elin-
keinotoiminta voi yhdistys tällöin turvata yleishyödyllisen yhteisön aseman 
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jatkuvuuden verotuskäytännön kiristyttyä. Yleispätevää vastausta siihen, 
milloin elinkeinotoiminta on niin laajaa, että yhtiöittämisjärjestelyihin kan-
nattaa ryhtyä, ei ole mahdollista antaa vaan tilanne tulee aina tutkia ta-
pauskohtaisesti. Yhtiöittämisjärjestelyt ovat hallinnollisesti raskaita sekä ai-
heuttavat kustannuksia siinä määrin, ettei niihin tule ryhtyä ilman asian riit-
tävää harkintaa. Yhtiöittäminen voi olla tarkoituksenmukaista myös silloin, 
kun tulonhankkimistoimintaa ei vielä ole katsottu elinkeinotoiminnaksi, mut-
ta vallitsevan verotuskäytännön valossa elinkeinotulkinta näyttää  

todennäköiseltä. Yhtiöittämisen kautta voidaan turvata yleishyödyllisen yh-
teisön asemaan liittyvien oikeuksien, kuten TVL-tulojen verovapauden, säi-
lyminen myös jatkossa. Mikäli yhtiöittämistoimiin päätetään ryhtyä, on 
suunniteltujen järjestelyiden toimivuus yleensä suositeltavaa varmistaa 
etukäteen verovirastolta haettavalla ennakkotiedolla.  


