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1 RAHASTONHOITAJAN SANASTO 

Aatteellinen yhdistys Voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka toiminnasta jäsenet eivät saa ta-

loudellista hyötyä. 

 

Aktiviteettitili Varat, jotka on saatu klubin aktiviteeteista tai taustaklubilta ja joita käyte-

tään aktiviteettien järjestämiseen. Aktiviteettivaroja käytetään aktiviteet-

tien järjestämiseen ja lahjoituksiin. 

   

Alijäämä Tilikauden aikana on käytetty enemmän rahaa kuin on saatu tuloja, mis-

tä johtuen tilikauden tulos näkyy negatiivisena eli syntyy tilikauden tap-

piota. 

   

Debet Kirjanpitotilin vasen puoli (Per). Debet on veloitus puoli, jonne kirjataan 

mihin rahat on käytetty. 

 

Hallinnollinen tili Varat, jotka on saatu taustaklubin avustuksena, jäsenmaksuilla tai muilla 

tavoin. Esimerkiksi inventaarioista ja narikoista saadut palkkiot ovat hal-

linnollisen tilin varoja. Varoja käytetään muun muassa klubin hallinnon 

menoihin ja jäsenille suunnattuihin virkistysaktiviteetteihin. Hallinnollisel-

ta tililtä voi siirtää varoja aktiviteettitilille.  

 

Jäsenmaksu Leot maksavat maksun omalle klubille ja klubin rahastonhoitaja monin-

kertaispiirille. Moninkertaispiirin jäsenmaksu on 10€/Leo. Jäsenmaksut 

maksetaan moninkertaispiirin tilille ennen 31.10.  

 

Kassa Kassatili käsittää klubin käteisvarat. Ei suositella käytettävän klubitoi-

minnassa. 

 

Kredit Kirjanpitotilin oikea puoli (An), joka on vastapuoli debetille. Kredit on 

hyvitys puoli, jonne kirjataan mistä rahat on saatu.  
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Kuitti Kuitista selviää mitä on ostettu, mistä ja milloin. Jokaisesta ostoksesta ja 

rahan käytöstä on jäätävä klubille kuitti, joka toimitetaan rahastonhoita-

jalle. Kulukorvaukset maksetaan kuittia vastaan. 

 

Liitetiedot Tiedot, jotka eivät tule ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta. Esimerkiksi 

tiedot mahdollisen rahaston pääomasta ja sen muutoksista tulee eritellä 

liitetietona. 

 

Pankkikulut Pankit veloittavat kuukausittain tililtä palvelumaksua. Maksun suuruus on 

pankkikohtaista ja näin ollen kulujen suuruutta kannattaa selvittää ja 

neuvotella niistä pankkia valittaessa. 

 

Pöytäkirjanote Poimitaan kokouksen pöytäkirjasta erityistä tarkoitusta varten. Esimer-

kiksi rahastonhoitajan vaihtuessa toimitetaan pankkiin, kun halutaan 

muuttaa tilien käyttöoikeuksia. 

 

Päiväkirja Tilikauden tapahtumat on lueteltu aikajärjestyksessä. Jokaisen tapahtu-

man päivämäärä on näkyvillä. 

 

Pääkirja  Tilikauden tapahtumat on koottu tiliristikoille eli ne on jaoteltu tileittäin. 

 

Rekisteröimätön  Ei ole oikeushenkilö, joten ei voi omissa nimissään kantaa, vastata tai 

yhdistys saada oikeuksia. Yhdistyslaki koskee myös rekisteröimätöntä yhdistystä, 

joten rekisteröimätön aatteellinen yhdistys on kirjanpitovelvollinen. Leo-

klubit ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä. 

 

Talousarvio Sama kuin budjetti. Suunnitelma varojen hankinnasta ja niiden käytöstä 

tilikauden aikana. Rahastonhoitaja laatii talousarvion yhdessä presiden-

tin kanssa kauden alussa. 

 

Tilikausi Ajanjakso, jonka aikaisesta kirjanpidosta laaditaan tilinpäätös. Leojen 

tilikausi on 1.7.-30.6. 

 



  

 5 

Tiliote Pankki lähettää selvityksen tilitapahtumista joka kuukausi. (HUOM! Jos 

klubin tiliote on sähköinen, se täytyy tulostaa koko kauden ajalta!) 

 

Tilinpäätös Laaditaan joka kauden päätteeksi. Sisältää tuloslaskelman, taseen ja 

mahdolliset liitetiedot. Tilinpäätös kertoo klubin alku- ja lopputilanteen, 

mitä on hankittu, kulutettu ja annettu pois. Tilinpäätöksen tulee olla val-

miina seuraavan kauden syyskokoukseen mennessä. 

 

Tosite Päivätty ja kirjausjärjestyksessä numeroitu asiapaperi. Osoittaa tapah-

tuman suorituksen ajankohdan. Esimerkiksi kuitit ovat tositteita. 

 

Tuloslaskelma Selvitys tilikauden tuotoista ja kuluista. Tuloslaskelmasta tulee käydä 

ilmi, kuinka tilikauden tulos/tappio on syntynyt. 

 

Ylijäämä Kun tilikauden tulot ovat suuremmat kuin tilikauden menot erotukseksi 

jäävä summa on tilikauden ylijäämää eli tilikauden voitto. 
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2 RAHASTONHOITAJAN VAIHTUMINEN 

Muistilista rahastonhoitajan vaihtumisen toimenpiteistä: 

o Klubin kokouksessa tulee pöytäkirjaan merkitä vanhan rahastonhoitajan käyttöoikeuksien 

lakkauttamisesta ja ilmoittaa uuden rahastonhoitajan tiedot ja käyttöoikeus tileihin 

o Uudelle rahastonhoitajalle toimitetaan kaikki aineistot edelliseltä rahastonhoitajalta 

o Uudelle rahastonhoitajalle luovutetaan kaikki tarvittavat tunnukset ja pankkikortti yms. 

o Pankkiin tulee päivittää tiliotteiden uusi postitusosoite 

 

 

Vanhan rahastonhoitajan on hyvä käydä aineistot läpi uuden rahastonhoitajan kanssa  

selkeyden vuoksi. 

 

 

Uusi rahastonhoitaja merkitään klubin vaalikokouksen pöytäkirjaan. Pankille tulee toimittaa pöy-

täkirja tai sen pöytäkirjanote, mistä käy ilmi valinta kyseiseen tehtävään. Pöytäkirjasta tulee käydä 

ilmi rahastonhoitajan nimi ja henkilötunnus. Jotta uusi rahastonhoitaja voi käyttää tilejä, hänelle 

tulee myöntää laajat käyttöoikeudet tileihin. Pöytäkirjassa tai pöytäkirjanotteessa tulee olla pre-

sidentin, sihteerin ja edellisen rahastonhoitajan allekirjoitukset. Rahastonhoitajan lisäksi voidaan 

antaa esimerkiksi myös presidentille käyttöoikeudet tileihin. Tässä tapauksessa siitäkin tulee olla 

maininta pöytäkirjassa.   

 

 

Esimerkki maininnasta pöytäkirjassa: 

 

3 Talous 

Kauden 1.7.2019-30.6.2020 rahastonhoitajaksi on valittu Kerttu Kirjanpitäjä.  

Myönnetään laajat käyttöoikeudet hallinnoida ja käyttää yhdistyksen pankkitilejä: hallinnolli-

nen tili ja aktiviteettitili rahastonhoitaja Kerttu Kirjanpitäjälle (010199-XXXX) ja presidentti 

Maija Meikäläiselle (040600AXXXX). 
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Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, joten klubi ei pysty enää itse avaamaan 

pankkitilejä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo olemassa oleviin asiakassuhteisiin, joten tämän het-

kisten tilien kanssa rahastonhoitajan vaihdos ja pankkiasiointi tapahtuu samalla tavalla kuin aikai-

semminkin! 

 

Uusia klubeja perustaessa pankkitilit joudutaan avaamaan hieman eri tavalla. Maksullinen ratkai-

su on rekisteröidä yhdistys, mutta suositeltavampaa olisi kääntyä taustaklubin leijonien puoleen. 

Taustaklubi pystyy avaamaan omien tiliensä alle hallinnollisen tilin ja aktiviteettitilin leoklubeille. 

Tällöin asiointi pankissa hoituu yllä olevien ohjeiden mukaisesti ja rahastonhoitajan vaihtuessa 

samalla tavalla pankkiin toimitetaan pöytäkirja tai pöytäkirjanote. 

 

Uutta klubia perustaessa kannattaa keskustella pankkitilien avaamisesta leijonien kanssa tai sel-

vittää vaihtoehtoisia ratkaisuja eri pankeilta. Henkilökohtaisia pankkitilejä ei kuitenkaan kannata 

sekoittaa klubin tilien kanssa, vaan ne olisi hyvä pitää erillään.    
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3 RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVÄT 

3.1 Talousarvio 

Kauden alussa rahastonhoitaja laatii yhdessä presidentin ja varapresidentin kanssa talousarvion 

toimintasuunnitelman pohjalta, mikä tulee hyväksyä klubin kokouksessa. Rahastonhoitaja huoleh-

tii, että toiminnassa noudatetaan talousarviota. Mikäli talousarviosta poiketaan, tulee poikkeamat 

merkitä kokouksen pöytäkirjaan selkeästi perusteltuina.  

 

Leoklubeissa noudatetaan nollabudjettia eli tilikauden tulot ja menot ovat tasan. Talousarvio 

tehdään lokakuun vuosikokoukseen mennessä. 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Talousarviossa eritellään aktiviteettitilin sekä hallinnollisen tilin kulut sekä tuotot.  

Kulut ja tulot kannattaa lähteä muodostamaan erittelemällä kauden aktiviteetit. 

 

Seuraavat apukysymykset auttavat selvittämään kauden aktiviteettien kuluja ja tuottoja: 

o Mitä aiotaan tehdä? 

o Mitä tarvitaan aktiviteetin järjestämiseen? 

o Paljonko aktiviteetin järjestäminen tulee arviolta maksamaan? 

o Onko kyseessä leojen virkistysaktiviteetti vai tavallinen hyväntekeväisyysaktiviteetti? 
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Alla taulukoitu esimerkki talousarvion kulujen ja tulojen jakautumisesta: 

 

KULUT TULOT 

AKTIVITEETTITILI HALLINTOTILI AKTIVITEETTITILI HALLINTOTILI 

Aktiviteettien toteuttami-

seen vaadittavat kulut 

 

Esim. 

- Tarvikkeiden hankinta 

- Tilojen vuokraus 

Klubin toimintaan liittyvät 

kulut 

 

Esim. 

- Kokouskulut 

- Pankkikulut 

Aktiviteeteista saadut 

tulot 

 

Esim. 

- Osallistumismaksut 

- Arpajaistuotot 

Klubin toiminnan ra-

hoittamiseen tarkoitetut 

tulot 

Esim. 

- Avustukset leijonilta 

- Klubin jäsenmaksut 

 

Muuta huomioitavaa: 

Hallinnolliselle tilille kertynyt ylijäämä eli tilille jääneet rahat on hyvä säästää seuraavalle kaudelle, 

koska hallinnollisia tuloja ei kerry välttämättä paljon ilman ylimääräistä työtä.  

 

Aktiviteettitilille kertyneet varat voidaan lahjoittaa pois kauden lopuksi, ellei klubin tarkoituksena 

ole kerätä suurempaa summaa jotakin tiettyä tarkoitusta varten. 

 

LEOKLUBI VOI TEHDÄ TILIKAUDELLAAN VOITTOA! 

 

Vaikka leoklubit pyrkivät yleensä nollabudjettiin, voi klubi silti tuottaa voittoa. Yleinen harhaluulo 

on, että voittoa tavoittelematon järjestö ei saa tuottaa voittoa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaan-

sa. 

Voittoa tavoittelemattomalla tarkoitetaan sitä, että toiminnasta saatuja tuottoja ei jaeta jäsenien 

kesken, vaan se annetaan ennemmin tai myöhemmin kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. 

3.2 Jäsenmaksut 

Rahastonhoitajan tulee lähettää jäsenille maksutiedot jäsenmaksuista eli oman klubin maksutie-

dot. Hän huolehtii, että jäsenet maksavat jäsenmaksut klubin tilille ajoissa. Kun kaikki klubin jäse-

net ovat maksaneet jäsenmaksunsa, rahastonhoitaja maksaa jäsenmaksut eteenpäin moninker-

taispiirille. Suomen Leojen hallituksen rahastonhoitaja lähettää klubille laskun, josta käy ilmi mo-

ninkertaispiirin maksutiedot.  
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Jos klubi saa uusia jäseniä kesken kauden, maksetaan heistä jäsenmaksu jälkikäteen. 

 

Moninkertaispiirin jäsenmaksu on 10€/leo, mutta jäsenmaksua on mahdollista nostaa, jos 

haluaa osan jäsentuotosta oman klubin käyttöön.  

 

Esim. 12€/leo, jolloin jokaisesta leosta jää 2€ klubin käyttöön. 
 

 

Kaikki klubit, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ajoissa eli ennen 30.4. saavat äänestää 

Suomen Leojen vuosikokouksessa. Suomen Leojen hallituksen jäsenmaksujen laskun eräpäivä 

on kuitenkin jo lokakuun lopulla, jota pyritään noudattamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

3.3 Raportti rahatilanteesta 

Jokaisen kokouksen yhteydessä rahastonhoitajan tulee esittää raportti klubin rahatilanteesta. 

Rahastonhoitajan tehtävänä on siis tarkastaa aina ennen kokousta aktiviteettitilin ja hallinnollisen 

tilin saldot. Tilien saldot tulisi kirjata ylös jokaiseen pöytäkirjaan.  

3.4 Maksuliikenne 

Rahastonhoitaja on vastuussa klubin rahavaroista ja hänen tehtävänään on huolehtia tulevien 

maksujen vastaanottamisesta sekä klubille kohdistettujen maksujen suorittamisesta. Rahaston-
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hoitaja hoitaa klubin rahaliikennettä kokousten päätösten mukaisesti. Kaikki laskut tulee hyväksyt-

tää kokouksessa. 

 

Käteiskassaa ei suositella pidettävän, mutta joskus klubi saattaa saada käteistä esimerkiksi jär-

jestetyn aktiviteetin ohessa toimivasta kioskista. Käteisvarat tulee tilittää klubin tilille aktiviteetin 

jälkeen. Vaihtoehtoisesti, jos tiedetään seuraavan aktiviteetin olevan tulossa, käteisellä saadut 

tuotot voidaan käyttää seuraavan aktiviteetin järjestämiseen vaativiin kuluihin, kuten tarvikkeiden 

hankintaan. Tämä tulee merkitä myös kirjanpitoon. Käteistapahtumasta tulee laatia tosite, mikäli 

tapahtumasta ei ole kuittia.  

 

HUOM! Aktiviteettituloja ei saa käyttää hallinnollisten kulujen maksamiseen!! 

 

Aktiviteeteista saatuja tuloja ei siis saa käyttää esimerkiksi kokoustilojen vuokran maksamiseen, 

vaan tilien tuotot ja kulut tulee pitää erillään. Näissä tulee olla tarkkana, joten epävarmuuden 

iskiessä kannattaa tarkastaa, mitkä tuotot ja kulut kuuluvat millekin tilille.  

 

Aktiviteettitilin ja hallinnollisen tilin sisällön voit tarkistaa kohdasta 4.2 Aktiviteettitili ja hallinnolli-

nen tili. 

3.5 Kulukorvauksien maksaminen 

Kun klubilaiset ostavat klubin käyttöön tavaroita, heidän tulee antaa rahastonhoitajalle kulukor-

vauslomake, johon merkitään seuraavat asiat: 

o Mihin tarkoitukseen on ostettu 

o Mistä on ostettu 

o Päivämäärä, milloin on ostettu 

o Kokonaissumma, paljonko ostokset kustansivat yhteensä 

 
Kuitit niitataan erilliselle A4-paperille ja liitetään kulukorvauslomakkeen taakse. Mikäli mahdollista, 

ota kuitista kopio. Tämä takaa niiden pidemmän säilymisiän.  

 

Rahastonhoitajan tehtäväksi jää seuraavat asiat: 

o Avustaminen kulukorvauslomakkeen täyttämisessä 

o Maksun hyväksyttäminen kokouksessa 



  

 12 

Maija Meikäläinen 

FIXX XXXX XXXX XXXX XX 

Askartelutarvikkeiden hankinta aktiviteettia varten 

Prisma Linnanmaa, Oulu 

Kärkkäinen, Oulu 

Kartonki A6, 120kpl 

Askarteluliima 

Koristenauha 5m 

4,95 

2,49 

3,95 

7,44 

3,95 

11,39 

5 

Maija Meikäläinen 

FIXX XXXX XXXX XXXX XX 

o Kulukorvauslomakkeen allekirjoittaminen 

o Maksupäivän kirjaaminen lomakkeeseen 

o Tositteen arkistoiminen 
 
 

 Alla esimerkki kulukorvauslomakkeen täyttämisestä. Kyseistä lomakepohjaa käytetään Suomen 

Leojen hallituksessa, mutta myös klubit voivat käyttää omassa toiminnassaan kyseistä pohjaa. 

 
ESIMERKKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tositenumerot merkataan 

aikajärjestyksessä tapahtu-

mien mukaan.  

Esim. Kirjanpidosta käy ilmi, 

että Maija Meikäläiselle 

maksettu korvaus on kau-

den viides tapahtuma  

Tositenumero 5 merkitään 

kirjanpidon lisäksi kaikkiin 

tositteisiin (Kulukorvauslo-

make, tiliote) 
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3.5.1 Tulorekisteri 

Uusi tulorekisteri astui voimaan 1.1.2019. Tulorekisteri on tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, 

eläke- ja etuustiedot. Tulosrekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä myös leoklubeja. Ilmoitettavia 

tietoja ovat palkat, ansiotulot, palkkiot, luontoisedut sekä työkorvaukset.  

 

Tulorekisterillä ei välttämättä ole vaikutusta yksittäisen leoklubin toimintaan, mutta se tulee huo-

mioida, jos jäsenille maksetaan matkakorvauksia tai kilometrikorvauksia. 

 

Tulorekisteriin pitää ilmoittaa, jos jäsenelle ostetaan etukäteen matkalippu. Matkalippu on vero-

vapaata tuloa 300 euroon asti, mutta siitä huolimatta ilmoitus on tehtävä. 

 

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa liikenteenharjoittajan antamaa tositetta vastaan maksettuja 

korvauksia. Nämä ovat myös verovapaita. 

 

Esim. Leo ostaa junalipun ja matkustaa tekemään jäsenrekrytointia. Leo hakee kulukorvausta  

matkasta. Junalippu arkistoidaan muiden tositteiden kanssa ja maksetaan korvaukset  

 tulorekisteriin ei tarvitse tehdä ilmoitusta 

3.5.2 Kilometrikorvauksien maksaminen 

Kilometrikorvaukset tulee aina ilmoittaa tulorekisteriin, olivat ne sitten verovapaata tai ve-

ronalaista tuloa. Verohallinto määrittää vuosittain kilometrikorvausmäärät, jotka ovat verovapaita. 

 

Verohallinto on päättänyt vuoden 2019 kilometrikorvauksen perussumman olevan 0,43€/km. 

 Tähän summaan saakka voidaan maksaa kilometrikorvausta verottomasti, kun matka tehdään 

omalla autolla.  

 Jos kilometrikorvausta maksetaan enemmän kuin Verohallinto on päätöksessään määrittänyt, 

korvaus on kokonaan veronalaista tuloa. 
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3.6 Laskujen käsittely 

Klubille voi saapua laskuja esimerkiksi tilojen vuokraamisesta, markkinointituotteiden tilauksesta 

tai messuille ostetusta pöytäpaikasta. Laskut tulee hyväksyä aina ennen niiden maksua klubin 

kokouksessa. 

 

 

Muista tarkastaa, että lasku on sovitun mukainen! 

 

 

Myös laskuille merkitään tositenumero ja ne arkistoidaan samalla tavalla kuin muutkin kuitit. Niin 

kuin kulukorvauslomakkeissakin, myös laskuissa rahastonhoitaja kirjaa laskuun ylös, milloin lasku 

on maksettu ja kuittaa sen omalla allekirjoituksellaan. 
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4 KIRJANPITO 

Kirjanpitoon merkitään menot, tulot ja rahoitustapahtumat. Tapahtumat tulee kirjata kirjanpitotileil-

le. Kirjanpito järjestetään aika- ja asiajärjestykseen, jotta kirjauksien tarkastelu olisi helpompaa. 

Kirjanpidon ansiosta klubin rahatilanteen seuraaminen helpottuu.  

 

 

Yhdistykset ja säätiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia!  

Yhdistyslaki koskee sekä rekisteröityjä että rekisteröimättömiä yhdistyksiä,  

joten myös leoklubit ovat kirjanpitovelvollisia! 

 

 

 

Kirjanpito on jatkuvaa, mikä tarkoittaa sitä, että klubin tilitapahtumat kirjataan tapahtumajärjes-

tyksessä päiväkirjaan, jonka perusteella tehdään kirjaukset tileittäin pääkirjaan.  

 

Kirjanpito koostuu useista tileistä, joita voi olla niin paljon kuin klubi tarvitsee. Tili jakautuu debet- 

ja kredit-puoleen, joista debet kertoo mihin rahat on käytetty ja kredit mistä rahat on saatu. 

 

 

 

 

 

4.1 Tilikausi 

Tilikauden pituus on 12 kuukautta. Tästä voidaan poiketa kuitenkin erityistilanteissa. Klubia 

perustaessa tai lopettaessa tilikausi voi olla tätä lyhyempi tai pidempi, mutta kuitenkin enintään 18 

kuukauden mittainen. 

 

 

TILIN NIMI 

DEBET (PER) KREDIT (AN) 

Hyvitys Veloitus 



  

 16 

4.2 Aktiviteettitili ja hallinnollinen tili 

Klubeissa taloudenpito jakautuu aktiviteetteihin ja hallintoon, joista tulevat rahatilien nimitykset 

hallinnollinen tili ja aktiviteettitili.  

 

Aktiviteettitilillä näkyvät: 

o Klubin järjestämästä aktiviteetista saadut tulot 

o Klubin järjestämästä aktiviteetista aiheutuneet kulut 

o Hyväntekeväisyyteen lahjoitetut summat 

 

Hallinnollisella tilillä näkyvät: 

o Klubin sisäiset aktiviteetit (esim. koulutukset ja virkistystoiminta) 

o Taustaklubeilta tulevat avustukset 

o Klubin jäsenmaksut 

o Toiminnan hyväksi tehdystä työstä saadut tulot (esim. narikassa toimiminen, inventaariot) 

o Kokouksiin käytettävät kulut (esim. kahvitarjoilu, tilavuokrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Kahdenkertainen kirjanpito 

Leot ovat kirjanpitovelvollisia ja näin ollen klubien tulee noudattaa kahdenkertaista kirjanpitoa. 

Jokainen liiketapahtuma täytyy kirjata yhtä suurena vähintään kahdelle tilille, toisen tilin veloitus-
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puolelle ja toisen tilin hyvityspuolelle. Kirjausten debet- ja kredit-puolten summat tulee siis olla 

aina yhtä suuret eli merkintöjen erotus on nolla.  

 

 

 

 

Rahojen lisääntyminen eli tulot merkitään rahoitustilillä (aktiviteettitili ja hallinnollinen tili) tiliristikon 

DEBET-puolelle ja rahan vähentyminen eli kulut merkitään tiliristikon KREDIT-puolelle. 

 

ESIMERKKI 

 

Kirjataan päiväkirjan perusteella tilikauden tapahtumat tiliristikoille pääkirjaan: 

15.7. Taustaklubilta saatu vuosittainen avustus 200€ 

5.8. Leo Maija Meikäläinen maksaa jäsenmaksun 10€ 

9.10.  Maksetaan Moninkertaispiirin jäsenmaksu 12 jäsenestä 120€ 

2.11. Ostettu mehua ja piparkakkuja pyhäinpäivän aktiviteettia varten 16€ 

 

 

 

 

 

 

 

Muistiavuksi: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBET = KREDIT 



  

 18 

4.4 Avustukset  

Leoklubit voivat saada avustusta muun muassa omalta taustaklubilta. Avustukset ovat jatkuvia eli 

ne toistuvat vuosittain. 

 

Myönnetyt avustukset tulee kirjata sen tilikauden tuotoksi, jonka aikana avustukset on 

saatu. Jos avustus on myönnetty tietyn menon kattamiseksi, se tuloutetaan vasta, kun vastaava 

meno kirjataan kuluksi. Mikäli avustuksen saamiseen liittyy jokin ehto, jonka mukaan avustus 

pitää palauttaa avustuksen myöntäjälle, jos avustusta ei ole käytetty määrätyn ajan kuluessa 

 kirjataan käyttämättä jäänyt avustus tai osa siitä velkoihin. 

 

 

Sellaiset avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin luokitellaan klubin tuloksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Tositteet 

Kirjausten tulee aina perustua päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapah-

tuman. Tositteista tulee käydä ilmi numeroinnin ja päiväyksen lisäksi myös tositteen antajan nimi, 

tapahtuman tarkoitus ja rahamäärä. Tositteen sisällön perusteella tulee pystyä laatimaan kirjanpi-

tomerkintä. 

 

Jokaisesta tapahtumasta tulee olla tosite 
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Tositteita on useita erilaisia. Leoilla yleisimpiä tositteita ovat muun muassa: 

o Kuitit 

o Laskut 

o Tiliotteet 

o Kulukorvauslomakkeet 

 

Tositteiden numerointi tapahtuu juoksevasti tiliotteen järjestyksen mukaisesti. Numerointi helpot-

taa tositteiden selaamista ja niiden etsimistä. Tositenumero on hyvä laittaa tositteen lisäksi myös 

tiliotteeseen kyseisen tapahtuman kohdalle sekä kirjanpitoon sen kirjauksen kohdalle, johon tosite 

liittyy. 

 

ESIMERKKI 

 

 

 

 

 

 

Mikäli mahdollista tositteen tulisi olla maksun saajan antama, esimerkiksi maksetusta tilavuokras-

ta tulee saada kuitti tilan vuokraajalta. Jos tositetta ei ole mahdollista saada ulkopuolisen toimes-

ta, tulee klubin todentaa kirjaus laatimalla asianmukaisesti varmennettu tosite.  

4.6 Sisäinen valvonta 

Sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan mahdollisia riskejä. Toimiva valvontajärjestelmä 

edesauttaa klubin ja jäsenten eettistä toimintaa ja pienentää virheiden sattumisen riskiä.  

 

Rahastonhoitajalla on suuri vastuu hoitaessaan klubin rahavaroja. Rahastonhoitajalla on laajat 

käyttöoikeudet klubin tileihin, joten muun muassa klubin verkkopankkitunnukset ja mahdollinen 

pankkikortti ovat rahastonhoitajan vastuulla. Tunnuslukuihin ja pankkikorttiin kannattaa siis suh-

tautua kuin ne olisivat omia, henkilökohtaisia. 
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Älä säilytä tunnuslukuja samassa paikassa verkkopankkitunnusten ja pankkikortin kanssa! 

 

 

 

Jotta huolimattomuusvirheitä tai mahdollisia väärinkäytöksiä ei pääsisi syntymään, tulisi suorittaa 

tarkastuksia kauden aikana. Klubin presidentti tai varapresidentti voi suorittaa tarkastuksen esi-

merkiksi pyytämällä rahastonhoitajaa esittämään klubin tiliotteet ja mahdollisesti myös kirjanpito-

aineiston klubin kokouksessa.  

 

Rahastonhoitajan olisi hyvä toimittaa tarpeellinen aineisto tarkastettavaksi ainakin kaksi kertaa 

kauden aikana. Toisen kerran syyskauden puolella ja toisen kerran kevätkauden puolella. Presi-

dentti tai varapresidentti voi käydä esimerkiksi tiliotteet läpi kokouksen aikana tai seuraavaan 

kokoukseen mennessä. 

 

Kun presidentti on suorittanut tarkastuksen, tulisi pöytäkirjaan lisätä maininta tarkastuksen suorit-

tamisesta.  

 

Esimerkki maininnasta pöytäkirjassa: 

 

3 Talous 

Klubin presidentti Maija Meikäläinen on tarkastanut klubin tiliotteet 19.3.2019. 
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5 TILINPÄÄTÖS 

Tilikausi päättyy 30.6, jonka jälkeen rahastonhoitajan tulee tehdä tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää 

tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen tulee olla selkeitä ja 

niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskelman ja taseen kustakin erästä esi-

tetään vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. 

 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4kk kuluessa tilikauden päättymisestä eli  

31.10. mennessä. 

 

 

Tilikauden päätyttyä kaikki tilikauden aikana käytetyt tilit päätetään joko tulostilille tai tasetilille.  

Kultakin tililtä lasketaan loppusaldo, joka merkitään kyseisen tilin pienemmälle puolelle ja joko 

tulostilin tai tasetilin vastakkaiselle puolelle.  

 

ESIMERKKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostilin avulla selvitetään tilikauden tulos eli voitto tai tappio. Tulostilille kootaan tuotot ja kulut, 

joilla on vaikutusta vain kuluvaan tilikauteen. Tasetilille kootaan taas sellaiset tuotot ja kulut, jotka 

VÄLISUMMA 

EROTUS 

YHTEENSÄ 

TILIKAUDEN VOIT-

TILIKAUDEN VOIT-

MENTÄVÄ TASAN! 
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vaikuttavat myös seuraavalla kaudella. Esimerkiksi pankkitilien saldot näkyvät myös seuraavalla 

tilikaudella ja näin ollen merkitään tasetilille.  

 

 

 

 

Muistiavuksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos tilikausi on ollut tappiollinen, saldo merkitään taseeseen debet puolelle, jolloin se pienentää 

omaa pääomaa. Jos klubi käyttää siirtovelkoja ja siirtosaamisia, kirjataan siirtosaamiset taseen 

kredit puolelle ja siirtovelat taseen debet puolelle. Tasetilille tuleva menotilin menojäännös tarkoit-

taa sitä osaa menosta, josta odotetaan tuloa myöhempinä tilikausina, esimerkiksi kaluston meno-

jäännös. 

 

 

Rahavarat, omapääoma, menot ja tulot on merkittävä erikseen 

hallinnollisen tilin ja aktiviteettitilin osalta. 

 

 

Kun aloitetaan seuraavan kauden kirjanpito, merkitään ensin alkusaldot niille tileille, jotka on edel-

lisen tilikauden tilinpäätöksessä päätetty tasetilille. Alkusaldo merkitään aina sille puolelle tiliä, 

jolla rahamäärä on tasetilillä.  

 

TULOSTILI TASETILI 

Kulut 

 

 

 

 

 

Tilikauden 

voitto 

Tuotot 

 

 

 

 

 

(Tilikauden 

tappio) 

Pankki- ja saata-

vatilien saldot 

 

Menotilien meno-

jäännökset 

 

(Tilikauden  

tappio) 

Oma pääoma 

(Edellisten tilikausien voitot) 

 

Vieras pääoma  

(Velka) 

 

Tilikauden  

voitto 
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Tilinpäätöksessä erotellaan aktiviteettitilin sekä hallinnollisen tilin menot ja tulot. Aktiviteettitilin ja 

hallinnollisen tilin loppusaldojen pitäisi olla samat kuin tiliotteen saldossa 30.6. Mikäli näin ei ole, 

pitää kaikki kirjaukset käydä läpi ja tarkistaa, että summat ovat oikein. 

 

 

Lopuksi nähdään tekikö klubi voittoa vai tappiota. Se voidaan tarkistaa laskemalla ensin yhteen 

kaikki tulot ja vähennetään niistä kauden menot. 

 

 

Hallituksen on allekirjoitettava tilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittaa aina allekirjoitusajankohta-

na toimiva hallitus. Tilinpäätös on valmis vasta, kun enemmistö hallituksen jäseniä on allekirjoit-

tanut sen. Vuosikokouksessa myönnetään vastuuvapaus klubin hallitukselle, kun tilinpäätös on 

hyväksytty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Tuloslaskelma 

Tuloslaskelma laaditaan siten, että siitä käy ilmi tilikauden tuotot ja kulut sekä kuinka tilikauden 

aikana saatu tulos on syntynyt. Tuloslaskelmasta nähdään tilikauden tulos tai tappio. 
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Tuotot ja kulut tulee eritellä riittävästi tuloslaskelmassa eli kulut ja tuotot tulisi merkitä erikseen 

tuloslaskelman pääryhmiin. Tuottojen ja kulujen erittely voidaan esittää myös tuloslaskelman 

liitteenä, jonka avulla täydennetään varsinaista tuloslaskelmaa.  

 

Tuloslaskelmakaava jakautuu kolmeen pääryhmään: 

o Varsinainen toiminta 

o Varainhankinta 

o Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

 

 

Tuloslaskelmakaavan (Liite 6) ensimmäinen pääryhmä käsittelee varsinaista toimintaa. Varsinai-

sen toiminnan pääryhmään kuuluvat klubin säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamisesta 

syntyvät kulut sekä tuotot. Esimerkiksi kokoustilojen vuokrat kuuluvat varsinaisen toiminnan pää-

ryhmään. Myös tiettyä toiminnanalaa varten saatu avustus esitetään varsinaisen toiminnan ryh-

mässä. Tällainen avustus voi olla esimerkiksi jäsenille tarkoitettujen huppareiden hankintaa var-

ten saatu avustus taustaklubilta. 

 

Varainhankinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla pyritään hankkimaan varoja varsinai-

sen toiminnan rahoittamiseksi. Varainhankinnan pääryhmän tuotot ja kulut koostuvat usein seu-

raavista asioista: 

o Myyjäiset 

o Arpajaiset 

o Keräykset 

o Muut aktiviteetit 

o Jäsenmaksut 

o Saadut lahjoitukset 

 

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan pääryhmän tuotot saadaan sijoitus- ja rahoitusomaisuudesta, näitä 

tuottoja ei kuitenkaan leoklubeissa ole. Kuluja taas aiheuttavat omaisuuden hankkiminen ja omai-

suuden hoitaminen, joten leojen osalta tähän ryhmään kuuluvat vain tilin ylläpitämisestä aiheutu-

vat pankkikulut. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan pääryhmän jälkeen esitetään omana pääotsikko-

naan yleisavustukset, jotka ovat leoklubeille yleisiä.  

Esimerkin tuloslaskelmasta 

löydät liitteestä 4 ! 
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5.2 Tase 

Taseesta nähdään varat, velat ja oma pääoma. Tase jakautuu kahteen puoleen: 

 

Vastaavaa Vastattavaa 

Kertoo varallisuuden Kertoo millä varallisuus on rahoitettu 

 

Leoklubit voivat laatia taseen pien- ja mikroyritysasetuksen lyhennetyn mallin mukaisesti (Liite 7).  

Taseen vastaavaa puolen pysyvissä vastaavissa esitetään:  

o Aineettomat hyödykkeet  

o Aineelliset hyödykkeet 

o Sijoitukset  

 

Taseen vastaavaa puolen vaihtuvissa vastaavissa esitetään:  

o Vaihto-omaisuus  

o Saamiset  

o Rahoitusarvopaperit  

o Rahat- ja pankkisaamiset  

 

Taseen vastattavaa puolella esitetään:  

o Oma pääoma  

o Tilinpäätössiirtojen kertymä  

o Pakolliset varaukset  

o Vieraspääoma  

 

Jos klubilla on sidottuja- tai omakatteisia rahastoja, tulisi ne kuitenkin eritellä taseessa tai erilli-

sessä liitetiedostossa.  

 

 

Taseen molempien puolien loppusummien täytyy täsmätä eli olla yhtä suuret! 

Esimerkin taseesta  

löydät liitteestä 5 ! 
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6 AINEISTON SÄILYTTÄMINEN 

Kirjanpitoaineiston täytyy olla saatavilla tarkastelua varten. Kirjanpitoaineistoa ei ole välttämätön-

tä säilyttää paperimuodossa, jos aineisto on saatavilla sähköisenä, josta sen voi tarvittaessa tu-

lostaa. Kirjanpitoaineiston sisällön muuttaminen ja poistaminen ovat kiellettyjä sen jälkeen, kun 

tilinpäätös on laadittu. 

 

Aineistot, jotka tulee säilyttää 10 vuotta tilikauden päättymisestä: 

o Kirjanpidot (päivä- ja pääkirja) 

o Tililuettelo (listaus käytettyjen tilien nimistä) 

o Tilinpäätös 

o Toimintakertomus 

o Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 

 

Aineistot, jotka tulee säilyttää 6 vuotta tilikauden päättymisestä: 

o Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto (esim. pöytäkirjat) 

o Tositteet 

o Muu kirjanpitoaineisto 

 

 

Sen jälkeen, kun kulut ja tulot ollaan kirjattu tilinpäätökseen, mapitetaan aineisto seuraavasti: 

1. Tilinpäätös päällimmäiseksi 

2. Tiliotteet kuukausi järjestykseen 

3. Kulukorvaukset numerojärjestykseen 
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7 TOIMINNANTARKASTUS 

Leoklubien ei tarvitse valita tilintarkastajaa, mutta klubilla tulee olla toiminnantarkastaja ja vara-

toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastaja eroaa tilintarkastajasta muun muassa siksi, että toimin-

nantarkastajalta ei edellytetä opintoja tilintarkastuksesta tai laskentatoimesta. Hänellä ei myös-

kään tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tai tilintarkastustutkintoa. 

 

 

Toiminnantarkastajana toimii yleensä joku taustaklubiin kuuluva leijona.  

Voit selvittää oman klubisi toiminnantarkastajan taustaklubiltasi! 

 

 

Klubin toiminnantarkastajalle täytyy luovuttaa: 

o Kirjanpitoaineisto 

o Tilinpäätös 

o Mahdolliset liitetiedot 
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8 VINKIT KAUDELLE 

Muista aikataulutus! 

 

Säästät ainakin omia hermojasi pitämällä jatkuvaa kirjanpitoa koko kauden ajan. Vaikka klubeilla 

ei keskimäärin ole paljoa tilitapahtumia vuodessa, helpottaa niiden kirjaaminen päiväkirjaan ja 

pääkirjaan huomattavasti, kun sen tekee kauden kuluessa. Kun kausi päättyy, jo tilinpäätöksen 

laatiminen yksistään vaatii kovasti työtä. 

 

Kulukorvaukset kannattaa myös maksaa niin pian kuin mahdollista! Näin pystytään säästämään 

myös muidenkin klubilaisten hermoja.  

 

Pidä aineisto järjestyksessä! 

 

Kaikki tositteet ja tiliotteet kannattaa arkistoida suoraan kansioon ja erottaa ne muiden kausien 

tositteista ja tiliotteista esimerkiksi välilehdillä, muovitaskuilla tai erillisellä kansiolla.  

 

Muista myös pitää muu kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös erillään toisten kausien aineistoista. 

 

Apua saa ja kannattaa pyytää! 

 

Mikäli kauden aikana herää kysymyksiä mistä tahansa rahastonhoitajan tehtävästä, voit ottaa 

yhteyttä Suomen Leojen hallituksen rahastonhoitajaan. Voit myös pyytää Suomen Leojen halli-

tuksen rahastonhoitajaa lähettämään muun muassa valmiita kulukorvauspohjia. 

 

 

 

 

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä: 

leojenrahastonhoitaja@gmail.com 
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ESIMERKKI 1: TALOUSARVIO LIITE 1 

 

LEO CLUB X: N TALOUSARVIO 2019-2020: 

 

KULUT: 

 

Aktiviteettikulut: 

 

Pyhäinpäivän aktiviteetti 2019: 

Tarvikkeet    15,00 € 

Pumpputermos vuokra      5,00 € 

                 Yht.  20,00 € 

 

Pääsiäismunajahti aktiviteetti 2020: 

Tarvikkeet                      Yht.  45,00 € 

 

Lahjoitukset: 

Ruokakorit vähävaraisille  100,00 € 

Näkövammaisten liitto ry     80,00 € 

                 Yht. 180,00 € 

Aktiviteetti kulut yhteensä:    245,00 € 

 

Hallinnolliset kulut: 

Pankkikulut    102,00 € 

Kokoustilat        53,00 € 

Jäsenten virkistystoiminta     50,00 € 

                   Yht. 205,00 € 

Hallinnolliset kulut yhteensä:    205,00 € 

 

Kulut yhteensä:     450,00 € 
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TULOT: 

 

Aktiviteettitulot: 

 

Pääsiäismunajahti aktiviteetti 2020: 

Osallistumismaksut              Yht. 60,00 € 

 

Aktiviteettitulot yhteensä:    60,00 € 

 

Hallinnolliset tulot: 

 

Taustaklubin avustus   120,00 € 

Kunnan avustus       50,00 € 

Jäsenmaksut (klubille jäävä osuus)   20,00 € 

Prisma Linnanmaan inventaario  150,00 € 

Konsertin narikkapalvelu     50,00 € 

             Yht. 390,00 € 

 

Hallinnolliset tulot yhteensä:    390,00 € 

 

Tulot yhteensä:     450,00 €  
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ESIMERKKI 2: PÄIVÄKIRJA LIITE 2 

 

LEO CLUB X: N PÄIVÄKIRJA 2019-2020: 

 

1.7.2019 Tilikauden avaus. Kirjataan tilien alkusaldot. Aktiviteettitilillä on varoja 120,00 € ja 

hallinnollisella tilillä 20,00 €. Edellisellä tilikaudella tehtiin voittoa 140,00 €. 

 

5.7.2019 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

30.7.2019 Saadaan avustus taustaklubilta 120,00 €. 

 

6.8.2019 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

19.8.2019 Saadaan avustus kunnalta 50,00 €. 

 

6.9.2019 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

3.10.2019 Saadaan jäsenmaksut 8 jäseneltä. Yhteensä 96,00 €. 

 

7.10.2019 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

11.10.2019 Saadaan jäsenmaksut 4 jäseneltä. Yhteensä 48,00 €. 

 

15.10.2019 Maksetaan kokoustilan vuokra 25,00 € 

 

31.10.2019 Maksetaan jäsenmaksut Leo Moninkertaispiiri -107 Suomi 120,00 €. 

 

6.11.2019 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

8.11.2019 Maksetaan korvaus kuittia vastaan pyhäinpäivän aktiviteettiin ostetuista tarvik-

keista 20,00 €. 

 

4.12.2019 Saadaan palkkio Prisma Linnanmaan inventointiavusta 150,00 €. 
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5.12.2019 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

20.12.2019  Lahjoitetaan ruokakoreja vähävaraisille perheille 100,00 €. 

 

6.1.2020 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

22.1.2020 Saadaan palkkio konsertin narikkapalvelussa toimimisesta 50,00 € 

 

6.2.2020 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

6.3.2020 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

6.4.2020 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

20.4.2020 Saadaan osallistumismaksuja pääsiäismunajahti aktiviteetista 58,00 €. 

 

21.4.2020 Maksetaan korvaus kuittia vastaan pääsiäismunajahti aktiviteettiin ostetuista 

tarvikkeista 46,00 €. 

 

7.5.2020 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

14.5.2020 Maksetaan kokoustilan vuokra 25,00 €. 

 

28.5.2020 Maksetaan jäsenten virkistysiltaa varten vuokrattu tila 25,00 € 

 

29.5.2020 Maksetaan korvaus kuittia vastaan virkistysiltaan ostetuista tarjottavista 20,00 € 

 

5.6.2020 Pankin palvelumaksu lähtenyt suoraveloituksena hallinnolliselta tililtä 8,50 €. 

 

11.6.2020 Siirretään rahaa hallinnolliselta tililtä aktiviteettitilille 100,00 € 

 

18.6.2020 Lahjoitetaan Näkövammaisten liitto ry:lle 80,00 € 

 

30.6.2020 Laaditaan tilinpäätös 
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ESIMERKKI 3: PÄÄKIRJA JA TILINPÄÄTÖS LIITE 3 
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Jokaisen tilin voi myös tehdä omana tiliristikkona ennen tulostilille ja tasetilille päättämistä, jos se 

tuntuu helpommalta: 
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ESIMERKKI 4: TULOSLASKELMA LIITE 4 

     

    1.7.-30.6.2020      1.7.-30.6.2019 

TULOSLASKELMA 

 

Varsinainen toiminta 

 Tuotot 

  Tuotot       200,00        200,00     250,00        250,00 

 Kulut 

  Palvelumaksut      102,00      102,00 

  Muut kulut        95,00        197,00          20,00        122,00 

 Tuotto-/Kulujäämä    3,00            128,00 

 

Varainhankinta 

 Tuotot 

  Varainhankinnan tuotot       58,00       20,00 

  Jäsenmaksutuotot       24,00          82,00      24,00           44,00 

 Kulut  

  Varainhankinnan kulut       66,00       52,00 

  Lahjoitukset      180,00        246,00    150,00          202,00  

Tuotto-/Kulujäämä            -164,00           -158,00 

          

          Yleisavustukset                                170,00                         170,00 

        Tilikauden tulos                        9,00                         

140,00  

 

  

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   9,00                          140,00 
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ESIMERKKI 5: TASE LIITE 5 

 

     30.6.2020   30.6.2019 

TASE 

 

V a s t a a v a a        

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

Rahat ja pankkisaamiset 

 Hallinnollinen tili             117,00      20,00 

 Aktiviteettitili   32,00 149,00   120,00 140,00 

      149,00    140,00 

 

V a s t a t t a v a a 

 

OMA PÄÄOMA 

Edellisten tilikausien voitto (tappio)       140,00        0,00 

Tilikauden voitto (tappio)   9,00 149,00   140,00 140,00 

      149,00    140,00 
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YHDISTYKSEN TULOSLASKELMAKAAVA LIITE 6 

 

 

Varsinainen toiminta 

1. Tuotot 

2. Kulut 

a) Henkilöstökulut 

b) Poistot 

c) Muut kulut 

3. Tuotto-/Kulujäämä 

Varainhankinta 

4. Tuotot 

5. Kulut 

6. Tuotto-/Kulujäämä 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

7. Tuotot 

8. Kulut 

9. Tuotto-/Kulujäämä 

10. Yleisavustukset 

11. Tilikauden tulos 

12. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 

b) Verotusperusteisten varausten muutos 

c) Konserniavustus 

13. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
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YHDISTYKSEN TASEKAAVA LIITE 7 

 

 

Vastaavaa 

 

A. Pysyvät vastaavat 

  Ⅰ Aineettomat hyödykkeet 

  Ⅱ Aineelliset hyödykkeet 

  Ⅲ Sijoitukset 

B. Vaihtuvat vastaavat 

  Ⅰ Vaihto-omaisuus 

  Ⅱ Saamiset 

  Ⅲ Rahoitusarvopaperit 

  Ⅳ Rahat ja pankkisaamiset 

 

Vastattavaa 

 

A. Oma pääoma 

  Ⅰ Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 

  Ⅱ Ylikurssirahasto 

  Ⅲ Arvonkorotusrahasto 

  Ⅳ Muut rahastot 

  Ⅴ Edellisten tilikausien voitto (tappio) 

  Ⅵ Tilikauden voitto (tappio) 

B. Tilinpäätössiirtojen kertymä 

C. Pakolliset varaukset 

D. Vieras pääoma 


