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Vihtavuoren Pamaus ry on urheiluseurana yleishyödyllinen yhdistys ja sen toimintaa säätelevät 

Suomen lait ja asetukset sekä yhdistyksen omat säännöt.  

Seuran kaikki rahaliikenne on kirjanpitolain mukaan kirjattava. Tilikausi on 1.1.-31.12. 

Seuran y-tunnus on 0997698-2 ja sitä käytetään seuran kaikissa talousasiakirjoissa. 

 

Vastuunjako talousasioissa 

Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, syyskokous syksyllä 

(marraskuun loppuun mennessä) ja vuosikokous keväällä (maaliskuun loppuun mennessä). 

Seuran täysi-ikäiset jäsenet ovat äänioikeutettuja vuosikokouksissa. 

Syyskokous mm. määrää jäsenmaksut, vahvistaa seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

Lisäksi syyskokous valitsee puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenet sekä toiminnantarkastajan 

varamiehineen. Vuosikokous käsittelee edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen sekä 

vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden. 

Seuran johtokunnalla on vastuu seuran taloudesta ja talouden seurannasta. Johtokunta mm. 

valmistelee, toimeenpanee ja valvoo seuran kokouksien päätökset, suunnittelee ja kehittää seuran 

kokonaistoimintaa, vahvistaa pankkitilien käyttöoikeudet ja on vastuussa, että 

toiminnantarkastukseen on tarjolla tarvittava materiaali. Lisäksi johtokunnan vastuulla on seuran 

veroilmoituksen jättäminen huhtikuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksen ja sen jaostojen taloushallinnosta päättää hallitus.  Jaoston ja seuran toiminnassa 

mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja.  Hallitus/johtokunta 

päättää näiden varojen käytöstä. Huolehtii seuran taloudenpidosta ja hallinnosta seuran sääntöjen 

mukaan noudattaen hyvää hallintotapaa. Päättää yhteistyötahoista taloudenhoidossa sekä ottaa ja 

erottaa mahdolliset palkalliset toimihenkilöt ja päättää heidän korvauksistaan. Päättää talletuksista 

ja muista omaisuuden hoitoon liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu seuran kokouksen päätettäväksi. 

 

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 

Seuran tilikausi on 12 kk. Seuran vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

johtokunnan esityksestä. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä 

toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikko ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on 

annettava kirjallinen lausuntonsa  johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

Tilikauden tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta ja kirjanpitokirjan vähintään 10 vuotta 

tilikauden päättymisen jälkeen.  
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Pankkitilit 

Rahatilien hoidosta vastaa seuran määrätty taloudenhoitaja ja toimintaa valvoo sekä ohjaa 

johtokunta. Pankkitilien käytöstä, avaamisesta ja sulkemisesta päättää johtokunta. 

 

 

Pankkitilien käyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja 

taloudenhoitajalla. Johtokunta antaa tarvittaessa tilinkäyttöoikeuden muille. 

 

Talousarviot ja toimintasuunnitelmat 

Jaostot ovat velvollisia toimittamaan omat talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa johtokunnalle, 

johtokunnan määräämänä aikana. Talousarviosta on selvittävä jaoston arvioidut tulot sekä menot; 

talousarvio on laadittava niin, että jaosto pystyy suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan vuoden 

aikana.  Menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että jaostolla on 

aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi. 

 

Laskut 

Seuran laskut on toimitettava taloudenhoitajalle hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Laskuissa oltava 

jaoston puheenjohtajan kuittaus. Sähköpostikuittaus hyväksytään myös.  Taloudenhoitaja voi 

maksaa vakiotoimittajien (esim. vuokralaskut, karttakopiot) myös ilman jaoston puheenjohtajan 

kuittausta.  Taloudenhoitaja kuittaa laskut maksaessaan ne. Seuran puheenjohtaja kuittaa laskut 

vuosittain toiminnantarkastuksen valmistelun yhteydessä. 

 

Hankinnat 

Suuremmat hankinnat 200 euroa, täytyy hyväksyttää jaostojen kokouksessa  ja suuremmat yli 500 

euron hankinnat lisäksi johtokunnan kokouksessa. 

 

Korvausten maksaminen  

Matkakorvauksia maksetaan maksimissaan verottajan vahvistamat määrät. Matkalaskussa on 

oltava näkyvillä saajan nimi, osoite ja hlötunnus, ajon tarkoitus, matkakohde sekä kilometrimäärät. 

Jaoston puheenjohtajan on hyväksyttävä matkalaskut ennen taloudenhoitajalle toimittamista. 

Päivärahojen korvauksissa voimassa samat säännöt.  

 

Palkat ja palkkiot 

Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan 

suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii 

työnantajan roolissa. Palkanlaskennassa noudatetaan voimassa olevia lakia ja asetuksia.  

Palkanmaksu suoritetaan seuraavan kuukauden alussa. Verokortti ja työsopimus on toimitettava 

jokaiselta palkansaajalta. 
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Varainhankinta 

Seuran ja jaoston nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai jaoston jäsenten hyödyksi. 

Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava  

 

seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty. 

Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa on joukkue. Kaikki henkilökohtainen talkoo- 

tai sponsorivarojen jakaminen pelaajille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla). Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä 

muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin 

talkoisiin osallistumattomat. Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kausimaksusta. Verottaja 

katsoo tällaiset edut saajan ( junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Joukkueen 

kokous ja junioreilla vanhempainkokous ei voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua 

maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille. Pelaajien kausimaksut suoritetaan joukkueen tilille 

eräpäivään mennessä.  

 

Maksuvapautukset 

Mikäli seurassa on jäseniä, joiden taloudellinen tilanne on heikko, johtokunta voi päättää 

maksuvapautuksista hakemuksen perusteella. 

 

Ongelmatilanteet ja ratkaisuvalta 

Mikäli jaostoissa tulee tilanne, jossa ei ratkaisua löydy jaoston toimesta, tällainen tilanne on 

ilmoitettava välittömästi seuran johtokunnalle.  

 

 


