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Tuloverolain 29 §:n mukaan verovelvollisen kaikki rahana tai rahanarvoisena 
etuutena saama tulo on veronalaista tuloa, ellei laissa erikseen toisin säädetä. 
Yksi näistä tulon veronalaisuutta koskevista rajoituksista koskee 
yleishyödyllisen yhteisön saamia tuloja.  Yleishyödyllinen yhteisö on 
verovelvollinen ainoastaan elinkeinotulostaan ja muuhun kuin yleiseen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tuottamasta tulosta (TVL 23 §). 
 
Tuloverolain 22 § määrittelee yleishyödyllisen yhteisön.  Yhteisö taas on 
määritelty tuloverolain 3 §:ssä.  Yleishyödyllinen yhteisö voi teoriassa olla 
muukin yhteisö kuin aatteellinen yhdistys tai säätiö, mutta käytännössä 
tuloverolain 22 § sulkee useimmissa tapauksissa pois muut tuloverolain 3 §:ssä 
määritellyt yhteisöt.   
 
Verotusta toimitettaessa yhteisön yleishyödyllisyys ratkaistaan tuloverolain 22 
§:n kriteerien perusteella joiden on toteuduttava niin yhteisön säännöissä kuin 
sen todellisessa toiminnassa. Sekä yhdistys- että säätiölaki rajoittavat myös 
yhteisön taloudellista toimintaa, mutta niiden vaatimukset eivät ole täysin 
yhteneviä tuloverolain 22 §:n vaatimusten kanssa. Yhteisö ei siten voi saavuttaa 
tuloverolain tarkoittamaa yleishyödyllisyyden statusta pelkästään sillä, että se 
merkitään yhdistys- tai säätiörekisteriin. 
 
Vaikka tuloverolaki määritteleekin yleishyödyllisyyden ja yleishyödyllisen 
yhteisön veronalaiset tulot, jää jäljelle kuitenkin monessa tapauksessa varsin 
mittava tulkinta- ja rajanveto-ongelma sen suhteen, milloin taloudellinen toiminta 
on laadultaan tai laajuudeltaan sellaista ettei sitä harjoittavaa yhteisöä voida 
verotusta valmisteltaessa pitää yleishyödyllisenä. 
 
Ongelmana voinee pitää myös sitä, että yhdistys- tai säätiörekisteriin 
merkittäessä valvotaan ainoastaan yhteisön sääntöjen muodollista vaatimusten 
täyttämistä ja todellisen toiminnan arviointi jäänee pääasiassa verohallinnolle ja 
avustusjärjestöille. 
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1.  JOHDANTO 

1.1. Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan merkitys yhteiskunnalle 

 

Yleishyödylliset yhteisöt toteuttavat usein tehtäviä ja tarjoavat palveluja, joita 

yhteiskunta tavallisesti hoitaa.  Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa 

opetukselliset tehtävät ja palvelut, terveyden edistäminen, kulttuurin 

edistäminen ja kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä yleistä hyvää ja hyvinvointia 

edistävä toiminta. 

 

Lainsäätäjä on pitänyt yleishyödyllisten yhteisöjen vapaaehtoiseen kansalais-

työhön perustuvaa toimintaa siinä määrin merkittävänä, että yleishyödylliset 

yhteisöt ovat verovelvollisia ainoastaan elinkeinotulostaan sekä kiinteistöistä 

saaduista tuloista kunnalle ja valtiolle (TVL 23 §). 

 

Yleishyödyllinen yhteisö on tuloverolain 22 §:n mukaan yleishyödyllinen, jos se 

toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, 

siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.  Lisäksi yleishyödyllisyyden edel-

lytyksenä on se, että toiminta ei saa kohdistua ainoastaan rajoitettuihin henkilö-

piireihin.  Kolmas edellytys on se, että yhteisö ei tuota toiminnallaan siihen 

osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista 

suurem-pana palkkana.  Kaikkien edellä mainittujen kriteereiden on täytyttävä, 

että yhteisö olisi yleishyödyllinen. 

 

Yleishyödyllinen yhteisö on yleensä oikeudelliselta muodoltaan aatteellinen 

yhdistys tai säätiö.  Vain poikkeustapauksissa osakeyhtiö tai osuuskunta voivat 

olla yleishyödyllisiä.  Yleishyödyllisyyden käsitettä ei kuitenkaan aina ole yksi-

selitteisesti ymmärretty.  Jopa aloittava yrittäjä saattaa yritysmuotoa valitessaan 

pitää yhdistystä yhtenä mahdollisuutena.  Kyseessä voi tällöin olla 

väärinkäsitys, mutta myös tarkoituksellinen verosuunnittelu. 
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Samaan aikaan, kun yleishyödyllisiä yhteisöjä koskeva lainsäädäntö on pysynyt 

entisellään ja oikeuskäytäntö on suurelta osin vanhaa, yhteiskunta on muuttu-

nut.  Yhteisöjen toiminta ja varainhankinta tapahtuu täysin toisenlaisessa 

yhteiskunnassa verrattuna aikaan, jolloin tuloverolain yleishyödyllisiä yhteisöjä 

koskevat pykälät on säädetty.  Yleishyödyllisinä pidetyt yhteisöt saattavat 

kilpailla selkeästi samoilla markkinoilla yksityisten kanssa.  Yhdistyskenttääkin 

vaikuttaneita ilmiöitä ovat olleet muun muassa elintason nousu, vapaa-ajan 

lisääntyminen, kaupungistuminen ja julkisen talouden toimintatapojen 

muuttuminen.  Se, mitä ennen on pidetty yleishyödyllisenä, ei ehkä enää 

olekaan sitä muuttuneessa yhteiskunnassa.1 

 

 

1.2.  Tutkimuksen lähestymistapa ja rajaus 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan yleishyödyllisyyden käsitettä verotuksen 

kannalta (TVL 22 §).2 Käytännön verotustyössä ongelma tulee esiin jo TVL 22 

§:n määritelmästä.  Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä tuloverolaissa on 

sinänsä varsin tyhjentävä, mutta Verohallinnon ohjeistus on ollut vähäistä.  

Verotuskäytännössä lienee varsin tavanomaista, että esimerkiksi rekisteröidyn 

yhdistyksen yleishyödyllisyyttä ei lähtökohtaisesti kyseenalaisteta, vaan 

selvitetään ainoastaan elinkeino- ja kiinteistötulon olemassaolo.  Tästä johtuen 

on yleishyödyllisyyttä koskeva oikeuskäytäntökin jäänyt vähäiseksi. 

 

Nykyisin on paljon yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden toiminta on varsin laajaa ja 

joka sisältää huomattavia taloudellisia arvoja, sitoo pääomaa ja vaatii toimin-

taansa varten huomattavaa tulovirtaa.  Tästä syystä käsitteet aatteellinen, yleis-

hyödyllinen ja taloudellinen ovat sekoittuneet toisiinsa ja aiheuttaneet runsaasti 

tulkinnanvaraisuutta yhdistysten verotuksellisen aseman arvioinnissa.3   

 
                                                           
1 VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.  Dnro 384/349/2007, 30.3.2007, s. 2.   
2 Yhdistyslaissa  ei ole  käsitettä yleishyödyllisyys,  vaan aatteellisuus  ja kielto siitä, että  yhdistys olisi 
pel-kästään taloudellinen eli tutkimuksessa käsitellään TVL  22 §:ssä määriteltyä yleishyödyllisyyden 
käsitettä. 
3 Manner: 2006, s. 292. 
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Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat myös tuloverotukseen liittyvät 

ongelmat.  Lisäksi työssä pohditaan myös sitä, miten ja kuka valvoo tai tulisi 

valvoa sitä, että yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä.  Ratkaisevaa on 

todellinen toiminta, eikä se, että yhdistys on sääntöjensä perusteella hyväksytty 

rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin.  Yleishyödyllisten yhteisöjen todellista 

toimintaa ei käytännössä kyettäne valvomaan Patentti- ja rekisterihallituksessa, 

vaan valvonta jäänee pääasiassa vero- ja muille viranomaisille sekä 

avustusjärjestöille, esimerkiksi Raha-automaattiyhdistykselle.  Rekisterinpitäjä 

ei seuraa käytännön toimintaa enää tehdyn rekisterimerkinnän jälkeen. 

 

Rajanveto-ongelman muodostaa myös se, milloin yleishyödyllisen yhteisön 

varainhankinnasta tulee yhteisön pääasiallinen toiminta siinä määrin, että sen 

on katsottava menettäneen yleishyödyllisyyden statuksensa.  Yleishyödyllisyyttä 

arvosteltaessa tulevat kriteereiksi myöskin kilpailuneutraalikohdat.  Yleishyö-

dyllisten yhteisöjen verotusongelmat koskevat lisäksi sitä rajanvetoa, onko kyse 

yleishyödyllisten yhteisöjen varojenhankinnasta vai jäsenten ansiotulosta, sekä 

sitä, onko kyse elinkeinotoiminnasta vai verovapaasta varojen hankinnasta. 

 

Käytännön verotustyössä joudutaan usein myös tulkitsemaan sitä rajanvetoa 

sen suhteen, mistä toiminnastaan yleishyödyllinen yhteisö on tulovero- ja 

arvonlisäverovelvollinen ja mistä ei.  Tulkintaa vaikeuttaa vielä se, että yleis-

hyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus on osittain sidottu yhteisön 

tuloverotukseen.  Aiheen laajuuden vuoksi kaikkia yleishyödyllisen verotukseen 

liittyviä kohtia ei ole mahdollista käsitellä tarkasti.  Tässä tutkielmassa osa 

joudutaan viittauksenomaisesti sivuuttamaan.  Näin ollen sekä arvonlisäverotus 

että eri tulolähdejaot jäävät tässä tutkielmassa vähemmälle huomiolle.  

Todellisessa tilanteessa kaikki yksityiskohdat tulee luonnollisesti tarkasti 

selvittää.  Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät myös sellaiset yleishyödylliset 

yhteisöt, jotka ovat eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 

annetun lain nojalla osittain tai kokonaan vapautettu tuloverosta.4 

 

                                                           
4 Ks. tuloverosta vapaat yhteisöt TVL 20 §.  Osittain verovapaat yhteisöt TVL 21 §. 
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1.3.  Tutkimusaineisto 

 

Tutkimus on lähinnä oikeusdogmaattinen.  Tutkimus perustuu aihealuetta 

koskevan säännöstön selvittämiseen.  Pyrkimyksenä on systematisoida aihetta 

niin, että yleishyödyllisten yhteisöjen verotusongelmista kiinnostunut voisi saada 

aiheesta kokonaiskuvan ja selvityksen siitä, mikä on verotusmenettely 

erinäisissä tilanteissa. 

 

Keskeisenä tutkimuksen lähdeaineistona ovat lakitekstit ja niiden valmistelu-

asiakirjat.  Lähdeaineistona käytetään myös  oikeuskirjallisuutta  ja alan 

ammattijulkaisuja. Tutkimuskohteesta löytyy melko runsaasti oikeuskäytäntöä.  

Oikeuskäytäntö on kuitenkin vanhaa ja erityisesti yleishyödyllisyyden käsitteen 

osalta vähäistä.  Verottoman ja verotettavan elinkeinotoiminnan rajanvedosta 

on lukuisia oikeustapauksia. 

 

 

2.  LAINSÄÄDÄNNÖLLISTÄ TAUSTAA 

2.1.  Yhdistystoiminnan historiasta ja lainsäädännöstä 

2.1.1.  Yhdistystoiminnan historiaa 

 

Yhdistykset juontavat juurensa Roomaan, niin kuin useimmat yhteisölliset alan 

ilmiöt.  Vanhat roomalaiset perustivat yhdistyksiä, collegiumeja ammatti-

kunnittain.  Vieläkin ammattiveljet kutsuvat toisiaan kolleegoiksi.  Roomasta on 

peräisin vanhin yhdistysalan lainsäännös: res faciunt collegium, yhdistyksen 

muodostamiseen tarvitaan kolme, joka sääntö uudenkin yhdistyslain 7 §:n 

mukaan on edelleen vahvana voimassa.5 

 

Suomen yhdistyshistoria saa alkunsa 1700-luvulta, jolloin maahamme perus-

tettiin erilaisia klubeja ja seuroja.  Yhdistysten perustaminen tuli luvanvaraiseksi 

                                                           
5 Norri - Palsala: 1989, s. 14. 
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1800-luvun puolivälissä.  Myöhemmin lupajärjestelmää kevennettiin mutta välillä 

yhdistysten perustaminen oli kiellettyäkin.  Järjestötoiminnan suurin läpimurto 

ajoittui 1880-luvulle, jolloin muun muassa läänin kuvernööri sai antaa yhdistyk-

selle perustamisluvan.  Vuosisadan vaihteessa syntyivät monet nykyisin 

toimivat suuret järjestöt.  Vuonna 1906 vahvistetulla lailla turvattiin kaikille 

oikeus perustaa sellaisia yhdistyksiä, jotka eivät ole lain tai hyvien tapojen 

vastaisia.  Yhdistyslaki säädettiin vuonna 1919.  Suomessa oli hankkeita lain 

uudista-misesta 1950- ja 1970 luvuilla, mutta ehdotukset eivät johtaneet 

lainmuutoksiin.6 

 

Yhdistyksen toiminnan perustana pidetään yhdistymisvapautta.  Jokaisella 

kansalaisella on vapaus ja oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys luvallisen 

tarkoituksen edistämiseksi.  Yhdistymisvapaus sisältää myös kuulua tai olla 

kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.  Yhdistymis-

vapaus on perusoikeus, joka on turvattu sekä Suomen perustuslaissa7 että 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.8 

 

 

2.1.2.  Yleistä yhdistyslaista 

 

Yhdistystoiminnasta säädetään yhdistyslaissa.  Siinä esitetään yleiset lainsää-

dännölliset velvoitteet, joita varsinaisten yhdistysten tulisi noudattaa.  Laki 

määrää  yhdistysten perustamisesta ja purkamisesta sekä yhdistyksen 

hallinnon yleisistä periaatteista. 

 

Nykyinen yhdistyslaki (503/1989)  tuli voimaan vuoden 1990 alusta.  Tämän 

jälkeen siihen on tehty muutamia muutoksia.9 Yhdistyslaki koskee yleislakina 

vain aatteellisia yhdistyksiä (YhdL 1 §).   

 

                                                           
6 Eskelinen: 1997, s. 24. 
7 Ks. Hallitusmuodon 10 a §. 
8 Ks. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artikla. 
9  Ks. muutoksista Halila - Tarasti: 2006, s. 10. 
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Yhdistyslain 2 §:n mukaan laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton 

tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka 

jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.  

Yhdistyslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät siis taloudelliset yhdistykset.  

Näitä yhdistyksiä ei myöskään pidetä yleishyödyllisinä verotuksessa.  Yhdistys 

voi kuitenkin toimintansa tukemiseksi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai 

ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi 

liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti 

vähäarvoisena (YhdL 5 §).   

 

Yhdistyslain ulkopuolelle jäävät yhteisöt, jotka on lailla tai asetuksella järjestetty 

erityistä tarkoitusta varten.  Näihin sovelletaan yhdistyslakia vain sikäli kuin niin 

on erikseen säädetty.10 Yhdistyslaki ei myöskään koske uskonnollisia 

yhdyskuntia, vaan niistä säädetään uskonnonvapauslaissa (YhdL 2 §).11   

 

 

2.1.3.  Yhdistyksen määritelmä 

 

Suomen oikeuskirjallisuudessa yhdistys on totuttu määrittelemään Merikosken 

tavoin seuraavasti: 

 

"Yhdistys on useiden henkilöiden muodostama, pysyväksi tarkoitettu  ja jäsen-

ten  keskinäisellä  sopimuksella  yhteisten tarkoitusperien toteuttamista varten 

perustettu yhteenliittymä". 

 

Määritelmän keskeisiä käsitteitä ovat: 

 -  se on useiden henkilöiden muodostama12 

                                                           
10 Erityisiä   tarkoituksia varten  järjestettyjä yhdistyksiä ovat mm. metsänhoitoyhdistykset ja  
paliskunnat.      
11 Uskonnonvapauslain  mukaan   uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen  kirkko sekä  
orto-doksinen  kirkkokunta  ja muut uskonnolliset yhdyskunnat,  jotka ovat kyseisen lain  mukaan  
rekisteröity.  
12 YhdL 7 §:n mukaan  usealla henkilöllä tarkoitetaan vähintään  kolmen jäsenen muodostamaa 
yhteenliittymää.  Jäsen voi olla esim. luonnollinen henkilö, toinen yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, 
kunta ja seurakunta. 



 13

 - se on tarkoitettu pysyväksi 

 - se perustuu jäsenten keskinäiseen sopimukseen 

 - sillä edistetään yhteisiä tarkoituksia 

- sen tarkoitus on aatteellinen13 

 

Merikoski on esittänyt yhdistyksen käsitteelle muun muassa seuraavia 

lisäpiirteitä: 

 - yhdistyksellä tulee olla sisäinen organisaatio ja säännöt 

- yhdistyksen  tarkoitus ei saa olla lain ja hyvien tapojen vastainen    

ja   sen tulee olla järjellinen 

 - yhdistyksellä tulee olla itsemääräämisoikeus 

- yhdistyksen  käsitteeseen  kuuluvat  tietynsisältöiset  jäsen-

oikeudet   ja -velvollisuudet14 

- sen tarkoitus on aatteellinen15 

 

Yhdistykset voidaan edelleen jakaa aatteellisiin ja taloudellisiin yhdistyksiin sekä 

yksityisoikeudellisiin ja julkisoikeudellisiiin yhdistyksiin.16  Suurin osa maamme 

yhdistyksistä on yksityisoikeudellisia aatteellisia yhdistyksiä.  Näin ollen ne ovat 

myös usein TVL 22 §:ssä tarkoitettuja yleishyödyllisiä yhteisöjä ja saavat siten 

laajan verovapauden.17  

 

 
                                                                                                                                                                          
Ks. Eskelinen: 1997, s.27.Yhdistyslaissa on säädetty yhdistykselle yhteisyysvaatimus.  Eskelisen mukaan 
tämä on läheisessä yhteydessä  tuloverolaissa asetetulle  yhteisön yleisyyskriteerille.  
Yhteisyysvaatimuksen vuoksi yhdistystä ei voida  perustaa yhden henkilön  päämäärän saavuttamiseksi,  
vaan yhdistyslaki edellyttää vähintään kolmen jäsenen yhteistoimintaa.  Verotuksen  yleisyysvaatimusta 
ei ole  laissa määritelty,   mutta verotuskäytännössä se on ollut yhdistyslaissa säädettyä ankarampi.  
Kolmen henkilön yhdistys ei tavallisesti ole vielä riittävän yleinen erityisaseman saamiseksi verotuksessa, 
ellei yhdistys aktiivisesti hae uusia jäseniä.  
13 Ks. Halila: 1993, s. 24 - 25. Halila toteaa myös, että Merikosken esittämät tunnusmerkit eivät ole 
menettäneet kantavuuttaan yhdistyslakiuudistuksen myötä.  Nykyisen yhdistyslain 1 §:ssä on lain 
soveltamisalaan kuuluviksi määritelty yhdistykset, jotka on perustettu sellaisen aatteellisen tarkoituksen 
yhteistä toteuttamista varten, joka ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen, koskee tietenkin vain lain 
soveltamisalaa, ei itse yhdistyksen tunnusmerkkejä. 
14 Halila: 1993, s. 24. 
15 Halila katsoo, että jos halutaan päästä aatteellisen yhdistyksen määritelmään, on tämä lisätunnusmerkki 
esitettävä. Halila: 1993, s. 25. 
16 Rekisteröityjä yhdistyksiä Suomessa on noin 130.000 ja verohallinnon rekisterissä on noin 48.000 
yhdistystä. 
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2.2.  Säätiöiden historiasta ja lainsäädännöstä  

2.2.1.  Säätiötoiminnan historiaa 

 

Säätiöillä on Suomessa jo pitkä historia.  Säätiöiden toiminnasta ei tosin ole 

tarkkaa kuvaa vielä Ruotsin vallan ajalta. Säätiöiden toiminnan voidaan 

kuitenkin katsoa alkaneen tältä aikakaudelta. Vanhimpien säätiöidemme juuret 

ulottuvat vuoteen 1766.  Säätiöt olivat epäitsenäisiä 1880-luvulle saakka, jolloin 

ensimmäiset itsenäiset, myöhemmin säätiöiksi todetut laitokset perustettiin.  

Säätiöiden perustaminen kävi luvanvaraiseksi jo Venäjän vallan aikana.  Itsenäi-

syytemme alkuvuosina luvan saamisen edellytyksenä oli tarkoituksen yleishyö-

dyllisyys.  Säätiön varoja oli hoidettava säädemääräyksen mukaisesti, mikä 

edellytti valtiovallan valvontaa.18  

 

 

2.2.2.  Yleistä säätiölaista 

 

Säätiöiden toimintaa säätelee vuonna 1930 annettu säätiölaki.  Siinä esitetään 

yleiset lainsäädännölliset velvoitteet, joita säätiöiden tulisi noudattaa. Lisäksi 

toimintaa säätelee vuonna 1989 annettu säätiöasetus ja säätiön omat säännöt.  

Eläkesäätiölaki annettiin vuonna 1955. 

 

Lupa säätiön perustamiseen on haettava patentti- ja rekisterihallitukselta, jolta 

on samalla pyydettävä säätiön sääntöjen vahvistamista.  Perustamislupa on 

annettava, jos säätiön tarkoitus on hyödyllinen.  Säännöt on vahvistettava, jos 

ne on laadittu säätiölain säännösten mukaisesti eikä niiden sisältö ole vastoin 

lakia tai hyviä tapoja.  Säätiön pääasiallisena tarkoituksena ei saa olla 

välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai säätiön toimi-

henkilöille.19 

                                                                                                                                                                          
17 Ks. Eskelinen: 1997, s. 25. 
18 Eskelinen: 1997, s. 28. 
19 SäätiöL 5 §. 
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Säätiölain 8a §:n mukaan säätiön ei tule harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sel-

laista, joka on mainittu sen säännöissä ja joka välittömästi edistää säätiön 

tarkoituksen toteuttamista. 

 

 

2.2.3.  Säätiön määritelmä 

 

Säätiö on oikeustieteessä tapana määritellä sellaiseksi omaisuusmassaksi, joka 

on määrätty tiettyyn tarkoitukseen pysyvästi käytettäväksi ja erikseen 

hallinnoitavaksi.  Säätiöt on tapana jakaa itsenäisiin ja epäitsenäisiin säätiöihin 

sekä toisaalta yksityisoikeudellisiin ja julkisoikeudellisiin säätiöihin. Säätiölaki 

koskee itsenäisiä yksityisoikeudellisia säätiöitä.  Erityisryhmän tällaisista 

säätiöistä muodostavat eläkesäätiöt.  Rekisteröidyt säätiöt ja eläkesäätiöt ovat 

oikeushenkilöitä, jotka voivat saada nimiinsä erilaisia oikeuksia ja 

velvollisuuksia. 

 

Epäitsenäinen säätiö eli fidusiaarinen säätiö on luonnolliselle tai oikeus-

henkilölle määrätarkoitukseen luovutettu omaisuus, rahasto, jota on hoidettava 

erillään saajan muista varoista.  Epäitsenäinen säätiö ei ole oikeushenkilö, vaan 

varoja hoitaa niiden saaja omissa nimissään.  Epäitsenäisiä säätiöitä ovat muun 

muassa yhdistysten ja säätiöiden lahjoituksina tai testamentilla saamat erilliset 

rahastot, esimerkiksi erilaiset stipendirahastot.  Epäitsenäisiä säätiöitä ei ole 

Suomessa oikeudellisesti säännelty, mutta niiden perustaminen on oikeu-

dellisesti mahdollista.  Niihin liittyviin yksityisoikeudellisiin kysymyksiin voidaan 

osin soveltaa säätiölakia.20 

 

Julkisoikeudelliset säätiöt, jollaisia ovat esimerkiksi Suomen Pankki ja Suomen 

itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto (SITRA), ovat sen sijaan itsenäisiä 

oikeushenkilöitä.  Niihin ei sovelleta säätiölain mukaista valvontaa, vaan 

                                                           
20 Spectrum tietokeskus, 11. osa: 1980, s. 537. 
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valvonta perustuu niistä erikseen annettuihin säännöksiin tai perustamista 

koskeviin viranomaisten päätöksiin. 

2.3.  Yleishyödyllisten yhteisöjen verolainsäädännön kehityksestä 

2.3.1.  Kunnallisverotus 

 

Kunnallisverotuksessa ei ennen Suomen itsenäistymistä ollut nimenomaisia 

säännöksiä aatteellisista tai yleishyödyllisistä yhteisöistä. Aatteellisia yhteisöjä 

koskevat erityissäännökset tulivat lainsäädäntöömme kunnallisverotuksen 

osalta 1922 annetuilla laeilla siten, että aatteellinen yhtymä, laitos ja säätiö 

olivat verovelvollisia ainoastaan kiinteistöstä sekä elinkeinosta ja liikkeistä 

saaduista tuloista.  Säännökset säilyivät samansisältöisenä 1923 annetuissa 

laeissa, jotka olivat voimassa aina 1950-luvun lopulle saakka.21 

Kunnallisverotusta koskevia säännöksiä muutettiin verotuslain säätämisen 

yhteydessä vuonna 1958 annetulla lailla.  Niiden mukaan aatteelliset yhteisöt, 

yhtymät, laitokset ja säätiöt olivat verovelvollisia kunnalle kiinteistö- ja 

liiketuloista.  Verovapaita tuloja olivat siten lähinnä henkilökohtaiset tulot, joita 

ovat muun muassa jäsenmaksut, korot, osingot, lahjat ja satunnaiset 

myyntivoitot.22 Kunnallisverotuksen osalta säännökset säilyivät  pääosin 

samanlaisina vuoden 1974 tulo- ja varallisuusverolain (VTVL) voimaantuloon 

asti.  Uusi tulo- ja varallisuusverolaki korvasi aikaisemmat tulo- ja 

omaisuusverolain sekä kunnallisverosäännökset. Käytännössä aikaisemmin 

vain kunnallisverotusta koskevat periaatteet siirtyivät noudatettavaksi sekä 

valtion- että kunnallisverotuksessa. 

 

 

2.3.2.  Valtionverotus 

 

Vuosina 1865 – 1885 kannettiin valtionverotuksessa ns. tulosuostuntaveroa, 

josta oli vapautettu yleishyödyllisiksi katsottavia yhteisöjä.  Esimerkiksi vuoden 

                                                           
21 Ks. Linnakangas: 1984, s. 43, 
22 KM:  1975, s. 5.  Kunnallisverotusta   koskevissa säännöksissä mainitaan sana "aatteellinen" ja valtion-
verotusta koskevissa säännöksissä "yleishyödyllinen".  Näillä käsitteillä saattaa olla eroa, joskaan erolla 
ei kuitenkaan verotuksen kannalta ole käytännössä todettu olleen olennaista merkitystä. 



 17

1883 tulosuostunnasta olivat vapautettuja kirkot, tieteelliset yhteyskunnat, 

talous- ja maanviljelysseurat, yleiset koulut ja opetuslaitokset, stipendirahastot,  

pensionilaitokset, sairas- ja vaivaishoito- sekä muut armeliaisuuslaitokset, 

säästöpankit sekä kunnat ja seurakunnat.  Myös perintöverotuksessa nauttivat 

yleishyödylliseen tarkoitukseen annetut testamentit verovapautta.23 

 

Vuonna 1920 annetussa tulo- ja omaisuusverolaissa säädettiin verosta vapaiksi 

muun muassa armeliaisuus- ja opetuslaitokset sekä kansanvalistuksen, tieteen 

tai taiteen edistämistä varten perustetut tai sellaiset yhteisöt, laitokset ja säätiöt, 

joiden varat käytettiin yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.  Säännös 

säilyi samanlaisena vuoden 1924 tulo- ja omaisuusverolaissa ja oli voimassa 

1940 luvulle saakka. 

 

Uusi perintö- ja lahjaverolaki säädettiin vuonna 1940.  Verovapaaksi säädettiin 

2 §:n mukaan seuraava lahjoitus: 

 

 "joka on annettu yhdistykselle tai muulle yhteisölle, laitoselle tai 

 säätiölle, jolla sen tarkoittamatta toiminnallaan tuottaa siihen osalli-

 sille taloudellisia etuja, on tieteellinen, taiteellinen, kansanvalistusta, 

 maanpuolustusta tai kotimaista elinkeinoelämää edistävä tahi muu 

 yleishyödyllinen tarkoitus." 

 

Aikaisemmin ei maanpuolustusta ja kotimaista elinkeinoelämän edistämistä 

säännöksessä mainittu. Perintö- ja lahjaverolain säätämisen yhteydessä 

muutet-tiin tulo- ja omaisuusverolain yleishyödyllistä koskeva määritelmä 

samanlaiseksi kuin perintö- ja lahjaverolaissa.24 

 

Valtion tuloverotuksen kokonaisuudistus toteutettiin 1943 annetulla tulo- ja 

omai-suusverolailla.  Yleishyödyllisiä yhteisöjä koskeva lain säännös säilyi 

samanlai-sena kuin miksi se oli vuonna 1940 muutettu.   

 
                                                           
23 Ks. Linnakangas: 1984, s. 36. 
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Tulo- ja omaisuusveroasetuksessa (27/1944) oli seuraavat täydentävät 

säännökset (7 ja 8 §): 

 "Yleishyödyllinen on tarkoitus, jonka täyttyminen koituu yksinomaan 

 ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä tai siveel-

 lisessä mielessä.  Yleisenä hyvänä älköön kuitenkaan pidettäkö tar-

 koitusta, joka kohdistuu vain tiettyjen henkilöiden tai määrättyjen 

 ahtaiden henkilöpiirien hyväksi. 

 Sitä seikkaa, että jonkin yrityksen tulot menevät jollekin julkisoikeu-

 delliselle tai yleishyödylliselle yhteisölle, laitokselle  tai säätiölle, äl-

 köön yksinään pidettäkö selvityksenä yrityksen yleishyödyllisyy-

 destä." 

 

 "Tulo- ja omaisuusverolain 10 §:n  1 momentin 4 kohdassa tarkoi-

 tetun opetuslaitoksen, aatteellisen yhdistyksen tai muun yhteisön, 

 aitoksen tai säätiön toiminnan katsotaan tuottavan siihen osalliselle 

 taloudellista etua, jos tämä saa siitä osinkoa tai voitto-osuutta taikka 

 palkkana tai muunlaisena hyvityksenä kohtuullista suurempaa 

 muuta tuloa". 
 

Vuonna 1955 hallitus antoi esityksen tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta 

siten, että siinä nimenomaan lueteltiin verovapaita yhteisöjä.  Tämä johtui siitä, 

että poliittiisia yhdistyksiä ei aina pidetty verotuskäytännössä yleishyödyllisinä. 

Muutetussa tulo- ja omaisuusverolain 10.1 §:n 4 kohdassa valtionverosta vapaa 

yleishyödyllinen yhteisö määriteltiin seuraavasti: 
  

"sellainen opetuslaitos, aatteellinen yhdistys ja muu yhteisö,  laitos 

tai säätiö, jolla on  tieteellinen,  taiteellinen,  kansanvalistusta,  

maanpuolustusta tai  kotimaista elinkeinoelämää edistävä tai muu  

yleishyödyllinen tarkoitus, kuten maanviljelys-, maatalous- ja 

maamiesseura, työväenyhdistys, nuoriso- ja urheiluseura sekä 

yhdistys, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin 

                                                                                                                                                                          
24 Ks. Linnakangas: 1984 s. 43 - 44. 
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vaikuttaminen, mikäli tällainen laitos, yhdistys,  yhteisö tai säätiö ei 

tarkoita toiminnallaan  tuottaa siihen osallisille taloudellisia etuja." 

Seuraavan kerran yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevaa lakia muutettiin vuoden 

1975 voimaan tulleen uuden tulo- ja varallisuusverolain yhteydessä. 

 
 

2.3.3. Tulo- ja varallisuusverolain voimaantulo ja sen merkityksestä yleis-

hyödyllisille yhteisöille 

 

Tulo- ja varallisuusverolaki (TVL 1043/74), joka tuli voimaan 1.1.1975, korvasi 

aikaisemmat tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallisverosäännökset.  Lain voi-

maantulo muutti myös yleishyödyllisten yhteisöjen verovelvollisuutta. 

 

Aikaisemmin yleishyödyllinen yhteisö oli siis valtionverotuksessa joko kokonaan 

verovapaa tai yleishyödyllisyyden puuttuessa kokonaan verovelvollinen kaikista 

tuloistaan sekä myös omaisuudestaan.  Kunnallisverotuksessa aatteellinen 

yhteisö, yhtymä, laitos tai säätiö oli velvollinen suorittamaan veroa vain liike- ja 

kiinteistötuloistaan.   

 

Voimaantulleen  TVL:n 13 §:n  1 momentin  mukaan yleishyödyllinen  yhteisö 

on verovelvollinen ainoastaan liiketulostaan sekä valtion- että kunnallisvero-

tuksessa.  Kunnallisverotuksessahan aatteelliset yhteisöt ovat jo aikaisemmin 

olleet verovelvollisia ko. tuloista. Tässä yhteydessä lakiin lisättiin myös laaja 

esimerkkiluettelo niistä tuloista, joita ei ollut pidettävä yleishyödyllisten 

yhteisöjen liiketulona. TVL:n 13 § 3 momentin mukaan: 

 

 "Yleishyödyllisen yhteisön liiketulona ei pidetä yhteisön toimintansa 

 rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpai-

 luista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja 

 muusta niihin verrattavasta toiminnasta saatua tuloa eikä edellä 

 mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja 

 muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa.  Yleishyödyllisen yhtei-
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 sön liiketulona ei myöskään pidetä jäsenlehdistä ja muista yhteisön 

 toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista eikä adressien, 

 merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myyn-

 nin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatuja tuloja." 

 

Samassa momentissa säädettiin myös, että asetuksella voidaan säätää, ettei 

myöskään tilapäisestä, vähäisestä tai laadultaan erityisestä liiketoiminnasta 

saatua tuloa pidetä yleishyödyllisen yhteisön liiketulona.  Aikaisemmin ei 

tällaista asetuksella tapahtuvaa verovapauden laajennusvaltaa ole ollut.25 

 

TVL 13 §:n 1 momentissa säädettiin edelleen, että kunnallisverotuksessa 

tällainen yhteisö on kuitenkin verovelvollinen myös muuhun kuin yleiseen tai 

yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön osan tulosta.  Eli kunnallis-

verotuksessa laajennettiin kiinteistötulojen osalta verovapautta. Voidaankin 

sanoa, että uudet säännökset toisaalta laajensivat ja toisaalta supistivat  

yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuutta aikaisempaan verrattuna.  Kunnal-

lisverotuksessa tapahtui muutos myös siinä suhteessa, että verovapauden 

arvostelemisesta aatteellisuuden pohjalta siirryttiin yleishyödyllisyyskriteeriöön. 

 

Kuten edellä on todettu, vallitsi valtionverotuksessa ennen vuotta 1975 tilanne, 

että yhteisö oli joko yleishyödyllinen ja kokonaan verovapaa tai yleishyö-

dyllisyyden puuttuessa kokonaan verovelvollinen. Tämä saattoi aiheuttaa sen, 

että liiketoiminnan harjoittaminen kallisti eräissä rajatapauksissa tulkinnan 

verovelvollisuuden puolelle.26  Lain uudistamisen jälkeen tuskin tällainen tulkinta 

on enää mahdollinen.  Tämän kohdalla on huomattava, että uutta lakia 

koskevaan hallituksen esitykseen sisältyi sen 13 § 3 momenttiin säännös siitä, 

ettei yhteisön katsottaisi toimivan yleiseksi hyväksi, jos liiketoiminta muodosti 

                                                           
Lisäksi tulo- ja varallisuusveroasetuksen 1 §:ssä (säädetty 4.6.1975)  määritellään edelleen  negatiivisen 
liiketulon käsitettä:   Yleishyödyllisen yhteisön liiketulona ei pidetä sairaaloissa,  vajaamielislaitoksissa, 
rangaistus- tai   työlaitoksissa tai  muissa  vastaavissa  sellaisissa  hoitolaitoksissa ja  huoltoloissa hoito-, 
askartelu- tai  opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden  myynnistä tai edellä mainitussa  tarkoituk-
sessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa.    Yleishyödyllisen yhteisön liiketulona ei myöskään pidetä 
bingopelin pitämisestä saatua tuloa. 
26 Verotuskäytännössä yhteisön ei ole katsottu menettävän yleishyödyllisyyttään vähäisen liiketoiminnan 
vuoksi, jos yhteisöä muutoin voidaan pitää yleishyödyllisenä. 
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sen toiminnasta huomattavan osan.  Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tämä 

lause kuitenkin poistettiin.  Kilven mukaan tämän poiston täytyi merkitä sitä, 

ettei huomattavankaan liiketoiminnan harjoittaminen helpolla riistä muutoin 

ansaittua verovapautta.27 Muutoksella ilmeisesti pyrittiin siihen, että 

liiketoiminnan laajuus ei  olisi enää keskeinen tekijä yleishyödyllisyydestä 

päätettäessä. 

 

Lakiin otettiin myös yleishyödyllisyyden määritelmä (TVL 13.2 §), joka vastasi 

TOA:ssa aikaisemmin olleita määritelmiä.  Määritelmässä puhutaan toimi-

misesta yleishyödyllisellä alalla kun vanhassa laissa mainittiin yleishyödyllinen 

tarkoitus.  Tärkein edellä mainitun liiketulon verotettavuuden laajentamisen 

lisäksi tapahtunut muutos oli laissa olevien esimerkkiluetteloiden uudelleen 

kirjoittaminen.28  Vertailu aikaisempaan yleishyödyllisen toiminnan määritel-

mään ja sen valaisemiseksi annettuun luetteloon osoittaa, että maininnat 

kansanvalistusta ja maanpuolustusta edistävästä toiminnasta on jätetty pois ja 

toisaalta harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa osoittavat esimerkit ovat tulleet 

niiden tilalle.  Määritelmän on katsottu myös laajentaneen yleishyödyllisyyden 

piiriä poliittiseen ja sosiaaliseen suuntaan erityisesti työmarkkinajärjestöjen 

osalta. 29 

 

Tuloverolain 13 §:n 4 momenttiin sisältyi vielä säännös, jonka mukaan yhteis-

kunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavat yleishyödylliset yhteisöt voidaan, 

sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, joko kokonaan tai osittain vapauttaa 

valtiolle ja kunnalle tulon perusteella suoritettavista veroista.  Vuonna 1976 

                                                           
27 Ks. Kilpi: 1975, s. 108.  Vrt. Andersson: 1995, s.57.  Andersson katsoo, että vaikka edellä mainittu 
sanonta ei sisällykään lakiin, sen ilmaisemasta periaatteesta on syytä silti pitää kiinni.  Jos siis yhteisössä 
liiketoiminta muodostuu niin tärkeäksi, että siihen melkeinpä siirtyy yhteisön toiminnan painopiste tai 
että siitä tule tärkein toimintamuoto, tämän tulee yleensä edelleen johtaa koko yhteisön 
yleishyödyllisyyden menettämiseen. 
28 Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, 
henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, jos sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin 
henkilöpiireihin ja jos se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-
osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 
29  Ks. Kilpi: 1975, s. 109. 
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säädettiin laki yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien 

yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista sekä vastaava asetus.30 

 

Yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevat tuloverotusta koskevat  säännökset säilyivät 

pääosin entisellään vuonna 1988 säädetyssä tulo- ja varallisuusverolaissa.  

Vuonna 1989 voimaan tulleessa tulo- ja varallisuusverolaissa vielä tosin 

laajennettiin esimerkkiluetteloa, jota ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön 

liiketulona.  Lisäksi laista poistettiin valtuutussäännös, jonka mukaan 

asetuksella voitiin säätää, ettei tilapäisestä, vähäisestä tai laadultaan erityisestä 

liiketoiminnasta saatua tuloa pidetä yleishyödyllisen yhteisön liiketulona. 

 

Nykyiseen osana pääoma- ja yritysverotuksen uudistusta säädettyyn tulovero-

lakiin (1535/1992) verottomuussäännökset otettiin asiallisesti muuttumattomina.  

Liiketulon käsite korvattiin uuden tulojaottelun mukaisesti elinkeinotulon käsit-

teellä.  Lisäksi yleishyödyllisen yhteisön muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoi-

tukseen käyttämästä kiinteistöstä tai sen osan saadun tulon verotusta muutettiin 

siten, että ne säädettiin 12,04 suuruisen tuloveroprosentin alaisiksi, joka jaettiin 

kunnan ja seurakunnan kesken. Elinkeinotulolähteeseen kuuluvan kiinteistön 

arvioitua tuottoa vastaavaa osuutta ei enää eroteltu tulolähteen tuloksesta 

kiinteistön sijaintikunnassa verotettavaksi, vaan se säädettiin yleisen yhteisö-

verokannan alaiseksi, joka jaettiin valtion, kunnan ja seurakunnan kesken.31   

 

Verovuodesta 1993 alkaen yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotusta koskevat 

perussäännökset ovat olleet TVL 22 - 23 §:issä. 

 

 

                                                           
30 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksellista asemaa tutkinut toimikunta totesi mietinnössään, että eräät 
yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat siinä määrin merkittävää toimintaa, että yhteiskunnan kannalta 
voidaan pitää tarkoituksenmukaisena näiden yhteisöjen vapauttamista tulon perusteella 
maksuunpantavista  veroista.  Lainsäännöksillä ei kuitenkaan voida riittävän yksiselitteisesti ja samalla 
oikeudenmukaisesti määritellä, mitkä yhteisöt tulisi katsoa sanotuiksi yhteiskunnallisesti merkittävää 
toimintaa harjoittaviksi  yhteisöiksi, eikä myöskään sitä, tulisiko niille myönnettävä verovapaus ulottaa 
koskemaan yhteisöjen  koko toimintaa vai vain osaa siitä.  Veronhuojennukseen oikeutettujen yhteisöjen 
toteaminen ja veron-huojennuksen myöntämisen olisi ratkaistava yksittäistapauksittain (KM 1975:2, 
s.29). 
31 Myrsky: 2005: s. 135. 



 23

 

 

 

 

 

3.  YHTEISÖN YLEISHYÖDYLLISYYS 

3.1.  Yleishyödyllisen yhteisön määrittelyn lähtökohta 

3.3.1.  Yhteisön määritelmä 

 

Tuloverolain 3 §:n mukaan yhteisöllä tarkoitetaan 

 - valtiota ja sen laitosta 

 - kuntaa ja kuntayhtymää 

 - seurakuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa 

 - osakeyhtiötä 

 - osuuskuntaa  

 - säästöpankkia, sijoitusrahastoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä 

 - lainajyvästöä 

 - aatteellista tai taloudellista yhdistystä 

 - säätiötä ja laitosta 

 - ulkomaista kuolinpesää 

 - edellä tarkoitettuihin yhteisöihin verrattavaa muuta oikeushenkilöä 

 - tai erityiseen tarkoitukseen varattua varallisuuskokonaisuutta 

 

Yleishyödyllinen yhteisö on yleensä oikeudelliselta muodoltaan aatteellinen 

yhdistys tai säätiö.  Osakeyhtiö tai osuuskunta voivat olla yleishyödyllisiä vain 

poikkeustapauksissa, jolloin niiden yhtiöjärjestyksiltä ja/tai säännöiltä 

edellytettäneen voitonjaon kieltävän pykälän olemassaoloa. Myös todellisen 

toiminnan on luonnollisesti täytettävä yleishyödyllisyyden tunnusmerkit.32   

                                                           
32 Käytännössä yleishyödyllinen yhteisö toimii vain harvoin osakeyhtiö- tai osuuskuntamuodossa, sillä 
nämä yhtiömuodot on tarkoitettu lähtökohtaisesti  tuottamaan voittoa ja taloudellista etua omistajille.  
Osakeyhtiö on katsottu esim. seuraavissa tapauksissa yleishyödyllisiksi.  KHO 1978 II 504, KHO 1978 
505 ja  KHO 1985 II 509. 
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Henkilöyhtiöt, laivanisännistöyhtiöt, tiekunnat tai yhteismetsät eivät voi olla 

missään tapauksessa yleishyödyllisiä, koska ne eivät ole yhteisöjä.33   

 

Yleishyödyllisiä yhteisöjä eivät ole myöskään tuloverolain 20 ja 21 §:ssä 

määritellyt kokonaan tai osittain verovapaat yhteisöt. 

3.1.2.  Sovellettava säännös 

 

Yleishyödyllisyyden yleinen määritelmä on TVL 22 §:ssä.34   Jotta yhteisöä 

pidettäisiin yleishyödyllisenä, on sen täytettävä kaikki seuraavat edellytykset: 

 

 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi  aineelli- 

 sessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 

 

 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 

 

 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua 

osinkoina, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana 

tai muuna hyvityksenä. 

 

Tuloverolain 22 §:n 2 momentissa annetun esimerkkiluettelon mukaan yleis-

hyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, 

maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, 

nuoriso- tai urheilu- seuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalais-

työhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, 

puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai 

apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on 

valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka 

tieteen tai taiteen tukeminen.  

 
                                                           
33 Ks. esim. KHO 31.12.1981 T 6578.  Kalastuskuntaa ei katsottu TVL 13 §:ssä tarkoitetuksi yleishyödyl-
liseksi yhteisöksi, koska se ei ollut TVL 4.1 §:ssä tarkoitettu yhteisö.   
34 Yleishyödyllisyydestä on maininta vuonna 2006 voimassa olevassa 36 säädöksessä ja yhteensä 68 
pykälässä. Ks. tarkemmin Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmä. Oikeusministeriön työ-
ryhmämietintö 2006:14. 
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Tuloverolain 22.1 §:ssä on pyritty antamaan eräänlainen yleishyödyllisyyden 

yleinen määritelmä.  Toisessa momentissa luetellaan suuri määrä esimerkkejä 

yleishyödyllisistä yhteisöistä.  Kyseessä on kuitenkin esimerkkiluettelo, jossa 

mainittuja yhteisöjä voidaan pitää yleishyödyllisinä, mikäli niiden todellinen 

toiminta sen mahdollistaa.  Luettelossa mainitunkin yhteisön on siis täytettävä 

yleisen määritelmän vaatimukset, että sitä  voidaan pitää yleishyödyllisenä.  

Yleinen määritelmä on taas puolestaan niin väljä, että se tarjoaa 

mahdollisuuden ottaa verotus- ja oikeuskäytännössä huomioon yksilölliset 

piirteet ja yleisen käsityksen muutokset.  Ilmeistä on, että päähuomio on 

kiinnitettävä yhteisön tosiasialliseen toimintaan.  Yhteisö ei tule 

yleishyödylliseksi vain sääntöjen perusteella, jollei se toimi niiden mukaisesti.35  

 

Seuraavissa tapauksissa yhteisö on katsottu yleishyödylliseksi: 

 

KHO 1978/3234: 

Säätiö, jonka tarkoituksena oli tutkimustyön edistäminen turkiseläinkasvatuksen 

alalla, katsottiin yleishyödylliseksi yhteisöksi. Verovuosi 1975. 

 

KHO 1982/384 II 503: 

Teatteritoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jonka osake-enemmistön kaupunki 

omisti, oli yleishyödyllinen yhteisö eikä sen toiminta ollut liiketoimintaa. TVL 13 §. 

Verovuosi 1977. 

 

KHO 1985/647 II 506: 

A:n torvisoittokunta ry:n tarkoituksena oli torvimusiikin edistäminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjesti konsertteja, harjoituksia sekä 

koulutus- ja valistustoimintaa torvimusiikin piirissä ja muillakin tavoin pyrki 

herättämään harrastusta torvimusiikkiin, kuten esiintymällä erään seurakunnan 

järjestämissä tilaisuuksissa ja järjestämällä nuorisotoimintaa. Yhdistys aikoi 

keväällä 1985 säestää B:n teatterin musiikkinäytelmää, josta se saisi 

korvauksena 30 esiintymiskerrasta yhteensä 159 000 mk. Yhdistyksen jäsenille 

ei maksettaisi palkkioita. Yhdistykselle suoritettava korvaus oli suunniteltu 

                                                           
35 Ks. Andersson - Linnakangas: 2002, s. 61. 
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käytettäväksi sen toiminnan edelleen kehittämiseksi, soittimien, tarpeiston ja 

nuottimateriaalin hankkimiseen sekä esiintymis- ja kilpailumatkojen 

rahoittamiseen. Yhdistystä pidettiin yleishyödyllisenä. Se ei ollut verovelvollinen 

B:n teatterilta saamastaan korvauksesta. Ennakkotieto. Verovuosi 1985. TVL 13 

§ 1 mom. 

KHO 1994/2979 B 503: 

Säätiön tarkoituksena oli tukea työväen aatteellisten sekä tiede- ja 

taidejärjestöjen toimintaa, mitä tarkoitustaan säätiö toteutti avustamalla sanottuja 

järjestöjä toimitilojen hankkimisessa ja myöntämällä sanotuille järjestöille 

taloudellisia avustuksia. Säätiö oli säädekirjalla saanut omistukseensa 3 tilaa, 

joista muodostuneella kiinteistöllä olevia rakennuksia säätiö osittain vuokrasi 

yleisiä opetustiloja varten ja osittain antoi veloituksetta säädekirjassa 

tarkoitettujen järjestöjen käyttöön. Säätiö antoi verovuonna avustuksia 

säädekirjassa tarkoitetuille järjestöille 150.000 markkaa. Säätiö oli tulo- ja 

varallisuusverolain 21 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö. Verovuosi 1990. 

vuoden aikana.  Yhdistyksen sääntöjen mukainen ja tosiasiallinen toiminta 

vastasivat yleishyödyllisen yhteisön toimintaa.   Yhdistystä ei ollut pidettävä TVL 

4.2 § tarkoitettuna yhtymänä.    Yhdistykseen ei voitu soveltaa TVL 4.2 § siten, 

että TVL 13 § säännökset jätettiin huomioon ottamatta.36 

 

 

3.1.3.  Yhteisön rekisteröinnin merkitys 

 

Rekisteröimätöntä yhdistystä ei voi verotuksessa  saada yleishyödylli-

syysasemaa, koska sitä ei voida pitää verotuksessa yhteisönä. Yleensä tällaista 

subjektia pidetään verotuksessa yhtymänä. 

 

Yhdistyksen merkitseminen yhdistysrekisteriin voi kestää melko kauan, minkä 

vuoksi yhteisö tavallisesti on aloittanut toimintansa jo ennen rekisteriin 

merkitsemistä.  Myös ensimmäinen verovuosi saattaa päättyä ennen kuin 

yhdistys on rekisterissä.  Kun yhdistys on perustettu, sen säännöt vahvistettu ja 

toiminta aloitettu verovuonna, mutta merkitty yhdistysrekisteriin verovuotta 

seuraavana vuonna, yhdistys voidaan katsoa yleishyödylliseksi jo ennen 

                                                           
36  Ks. myös KHO 1997:105.   
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rekisteriin merkitsemistä.  Tämän kannan KHO vahvisti seuraavassa 

ratkaisussa.37 

 

KHO 1.2.1983 T 354:  
Yhdistys  oli  perustettu ja  sen säännöt  hyväksytty ja  sen  toiminta aloitettu  

verovuonna.  Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin vasta verovuotta seuraavan 

vuoden aikana.  Yhdistyksen sääntöjen mukainen ja tosiasiallinen toiminta 

vastasivat yleishyödyllisen yhteisön toimintaa.   Yhdistystä ei ollut pidettävä TVL 

4.2 § tarkoitettuna yhtymänä.    Yhdistykseen ei voitu soveltaa TVL 4.2 § siten, 

että TVL 13 § säännökset jätettiin huomioon ottamatta.38 

 

Edellä mainitusta päätöksestä ei kuitenkaan voida tehdä sellaista johtopäätöstä, 

että rekisteröimätön yhdistys olisi aina yleishyödyllinen.  Kyse täytyy olla 

poikkeuksellisesta tilanteesta.  Tässä tapauksessa yleishyödylliseksi katso-

minen johtui siitä, että yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin seuraavan vero-

vuoden aikana.39 

 

Myöhempi rekisteröinti saa vero-oikeudellisesti aikaan sen, että yhdistystä 

käsitellään aivan kuin se olisi alusta alkaen ollut rekisteröity.  Jos näin ei olisi, 

yhteisön verokohtelu ensimmäisen verovuoden aikana riippuisi siitä, saadaanko 

se rekisteröityä ennen verovuoden päättymistä.40 Useampia vuosia 

rekisteröimättömänä toimivaa yhdistystä kohdeltaneen näiden verovuosien 

osalta toimitettavassa verotuksessa yhtymänä, vaikka yhdistys myöhemmin 

merkittäisiinkin yhdistysrekisteriin.  

 

Jos yhdistys haluaa virallistaa toimintansa, sen pitää laatia kirjalliset ja 

muodollisesti oikeat perustamisasiakirjat ja säännöt sekä toimittaa ne 

rekisteriviranomaisille.41  Kun yhdistys rekisteröidään yhdistyslaissa säädetyn 

                                                           
37 Eskelinen: 1997, s. 53. 
38 Ks. myös KHO 1997:105.   
39 Huom. yhdistyslakia sovelletaan myös rekisteröimättömään yhdistykseen. 
40 Eskelinen: 1997, s. 54. 
41 Yhdistysrekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistysrekisteriasioiden paikallisviranomaisina 
toimivat väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84) tarkoitetut rekisteritoimistot (YhdL 47 §).  
Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi  (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti patentti- ja rekisterihalli-
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mukaisesti, voi se hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla 

asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona. Rekiste-

röitymisellä on myös se oikeusvaikutus, etteivät  yhdistyksen jäsenet vastaa 

henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista (YhdL 6 §). 

 

 

3.1.4.  Säännöt ja tosiasiallinen toiminta 

 

Kun tutkitaan jonkin yhteisön yleishyödyllisyyttä, luetaan ensin sen säännöt.  

Yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän täytyy vastata edellä mainittuja 

tunnusmerkkejä ja säännöistä täytyy lisäksi ilmetä, ettei yhdistys jaa voittoa.  

Yhteisön purkautumisen varalta täytyy olla säännös, joka takaa, että siltä jäävät 

varat käytetään johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen.  Perustajille tai jäse-

nille ei siis saa siirtää mitään. 

 

Jos käytännössä kuitenkin tulee ilmi, ettei yhteisön toiminta vastaa sääntöjä, 

yhdistystä verotetaan kaikesta tulostaan.  Yhdistysrekisteritoimisto ei seuraa 

yhdistyksen toiminnan taloudellistumista (vrt. YhdL 21 §), ja siten voi jostain 

Jazzin ystävät ry:stä muodostua yhden yhtyeen oikeudellinen organi-

saatiomuoto.42  Verotuksessa tällaisia yhteisöjä kohdellaan siis kuten esimer-

kiksi osakeyhtiöitä.  

 

Kuten edellä on todettu, syntyy yhdistys jäsenten sopimuksesta.  Teknisesti 

perustaminen koostuu kahdesta kokonaisuudesta: sääntöjen laatimisesta ja 

rekisteröinnistä.  Säännöt luovat pohjan yhdistyksen toiminnalle ja rekisteröinti 

vahvistaa yhdistyksen oikeudellisen aseman.  Yhdistyksen 

perustamisvaiheessa sovitaan yhdistyksen tarkoituksesta, sen toiminta-alasta ja 

toimintatavasta sekä hyväksytään yhdistyksen säännöt.  

 

                                                                                                                                                                          
tukselle tai yhdistyksen kotipaikan paikallisviranomaiselle, joka toimittaa sen patentti- ja rekisteri-
hallitukselle (YhdL 48 §). 
42 Voipio: 1984, s. 69. 
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Verotuksessa yhdistyksen yleishyödyllisyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota 

aina yhteisön säännöissä tai vastaavissa perustamisasiakirjoissa ilmaistuun 

yhteisön tarkoitukseen. Yhteisön sääntöjen täytyy vastata yleishyödyllisyyden 

tunnusmerkkejä. Säännöistä tulee ilmetä muun muassa, ettei yhteisön 

tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän edun hankkiminen siihen osallisille.  

Mikäli tällaisia määräyksiä säännöissä ilmenee, menettää yhteisö 

yleishyödyllisyyden statuksen, vaikka sääntöjen perusteella muutoin yhteisöä 

voitaisiin pitää yleishyödyllisenä.43 Lisäksi yhteisön purkautumisen varalta täytyy 

säännöissä olla määräys, joka takaa että siltä jäävät varat käytetään johonkin 

yleishyödylliseen tarkoitukseen.  On huomattava, että yleishyödyllisyys on tulo-

verolaissa määritelty käsite.  Esimerkiksi yhdistyslaki edellyttää toiminnalta 

aatteellisuutta, ei yleishyödyllisyyttä - eikä edes hyödyllisyyttä.  Säätiöltä sen 

sijaan kyllä edellytetään hyödyllisyyttä, mutta säätiöllekään ei anneta perus-

tamislupaa, jos sen tarkoituksena sen sääntöjen mukaan on liiketoiminnan 

harjoittaminen tai jos sen pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti on välittömän 

taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai säätiön toimihenkilölle.44 

 

Yhteisö ei ole kuitenkaan yleishyödyllinen vain sääntöjensä perusteella, jos se 

ei toimi niiden mukaisesti.  Päähuomio on kiinnitettävä tosiasialliseen 

toimintaan.45 Jos yhteisön tosiasiallinen päätarkoitus on esim. liiketoiminnan 

harjoittaminen, sitä ei voida pitää yleishyödyllisenä yhteisönä.46  Vähäisen 

elinkeinotoiminnan harjoittaminen on kuitenkin mahdollista yleishyödyllisyyttä 

menettämättä.47  Myös varojen kerääminen käyttämättä niitä hyväksyttävään 

tarkoitukseen voi vaarantaa yhteisön yleishyödyllisyyden, mikäli rahastoinnille ei 

                                                           
43 Ks. esim. KHO 1976 T 34. Yhdistyksen status oli muuttunut yleishyödyllisestä ei-yleishyödylliseksi, 
koska toiminnassa oli tapahtunut olennaisia muutoksissa. Yhdistys oli verovelvollinen sekä valtion että 
kunnallisverotuksessa.   
44 SäätiöL 1 luku 5 § 
45 Kilpi: 1975, 109.  Kilpi toteaakin, että säännöt eivät ole merkityksettömiä, vaan niillä on melkoinen 
mutta ei ehdoton todistusarvo.   
46 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan luonteeseen ei kuulu keinottelu lainavaroilla tai määrätietoinen 
voi-ton tavoittelu - vaikka näin saatu hyöty käytettäisiinkin yleishyödylliseen tarkoitukseen (KHO 1974 
II 501). 
47 Myös yhdistyslain 2 §:n mukaan toiminnan laatu ei saa olla pääasiassa taloudellinen ja 5 §:n mukaan 
yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai 
joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti 
vähäarvoisena. 



 30

esitetä perusteltuja syitä.48  Yleishyödyllisyyden vaarantava tilanne syntyy 

esimerkiksi silloin, kun yhteisön varojen hankintaa varten on järjestetty kiinteä 

organisaatio, johon kuuluu palkattu henkilökunta, toimitilat, kalusto jne.  

Toimintaa voidaan mahdollisesti pyörittää lainarahoituksella eli liiketaloudellinen 

riski on tosiasia.  Lisäksi toiminnan tuotto mahdollisesti käytetään pääasiassa 

toiminnan rahoittamiseen, palkkoihin ym. henkilöstökuluihin, 

käyttöomaisuusinvestointeihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä 

arvopaperikauppaan.  Suomessa vuosittain järjestettävät suuret 

kesätapahtumat ovat useassa tapauksessa esimerkki edellä kuvatusta 

menettelystä.   

 

Yhteisön organisaatiomuodolla saattaa olla vaikutusta siihen pidetäänkö 

yhteisöä yleishyödyllisenä.  Kun osakeyhtiöön säännöllisesti, ja 

osuuskuntaankin yleensä, liittyy voitonhankintatarkoitus,49 eivät ne yleensä 

täytä säännöksessä mainittuja edellytyksiä.  Mikään ei kuitenkaan estä 

muodostamasta osakeyhtiön tai osuuskunnan sääntöjä sellaisiksi, että tämä 

taloudellisten etujen tuottaminen osallisille suljetaan pois.  Tämän vuoksi ei 

niiden ehdoton jättäminen vero-vapauden ulkopuolelle ole mahdollista.  Se, 

etteivät ne tällaisia etuja tuota, täytyy kuitenkin tulla niiden toiminnan 

järjestelyissä aivan korostetusti esille.  Sinänsä ei ole vielä riittävää, että niiden 

säännöissä tämä estetään.  Jos yhtiön osakkeenomistajina tai osuuskunnan 

jäseninä on enemmistönä esim. kunnat tai muut yleishyödylliset yhteisöt, voi 

osakeyhtiön ja osuuskunnan katsominen yleishyödylliseksi yhteisöksi olla 

mahdollista.  Asiaan vaikuttaa myös toiminnan tosiasiallinen luonne eli se, että 

olisiko se yleensä sellaista, että voitonjako edes olisi ajateltavissa.  

Muodolliselta kannalta lienee kuitenkin vaadittava, että voimassaoleva 

yhtiöjärjestys sulkee voitonjakomahdollisuuden pois.50 Voiton-

                                                           
48 Ks. Linnakangas: 1984, s. 146.  Näin esim. KHO 25.1.1973 T 286 (ATK).  Penkkiurheiluyhdistys, 
jonka säännöt olivat yleishyödylliset, oli hankkinut 16.000 mk:n tulot mutta se ei ollut vielä käyttänyt 
mitään yleishyödylliseen tarkoitukseen.  Ainoastaan ilmoitettiin varatun 20.000 mk paikallisen 
urheilukentän kunnostamiseen. Katsottiin jääneen näyttämättä, että kysymyksessä olisi ollut 
yleishyödyllinen yhteisö. 
49 Osakeyhtiölaissa (5 §) määritellään toiminnan tarkoitukseksi voiton tuottaminen osakkeenomistajalle ja 
osuuskuntalaissa (2 §) palvelujen tuottaminen jäsenille. 
50 Kilpi: 1974, s. 220 - 221. 
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jakomahdollisuuteen voidaan rinnastaa myös toiminnan loppuessa saatu osuus 

yhteisön voitosta.  Ainoastaan mahdollisen alkuperäisen panoksen voi palauttaa 

perustajille yhteisön purkautumisen yhteydessä ilman yleishyödyllisyyden 

menettämistä.51 

 

3.2.  Yleishyödyllisyyden tunnusmerkkien tarkastelua 

3.2.1.  Toiminnan yksinomaisuus ja välittömyys 

 

Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi52 yleiseksi 

hyväksi.  Yhteisö ei toimi yleiseksi hyväksi silloin, kun toiminta palvelee 

ensisijaisesti yksityistaloudellisia intressejä.53  Tällaista on esimerkiksi tietyn 

toimialan markkinointi-, tiedotus- ja koulutusyhdistysten toiminta, jonka 

pääasiallisena tarkoituksena on tukea jäsenyrityksiä.  Tällainen toiminta 

katsotaan kokonaan elinkeinotoiminnaksi.  Laajemmin kotimaista talouselämää 

ja muita kuin taloudellisia etuja palveleva toiminta voidaan toiminnan 

aatteellisuuden ja kansantaloudellisen hyödyn vuoksi poikkeustapauksissa 

katsoa yleishyödylliseksi.  Samoin yhteisö voi olla yleishyödyllinen, jos kyse on 

yleisemmästä edunvalvonnasta, eikä toiminta aiheuta kilpailuhaittaa 

elinkeinonharjoittajille.54  Yleisemmästä edunvalvonnasta oli kyse muun muassa 

KHO:n ratkaisussa vuodelta 1985. 

 

KHO 1985/2253 II 503: 

Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia yhdyssiteenä kotimaisten väri- ja 

lakkatehtaiden kesken, edustaa jäseniään ulospäin sekä valvoa ja edistää niiden 

yhteisiä etuja, ei kuitenkaan työnantajien ja työntekijöiden välisiä suhteita 

                                                           
51 Ks. esim. KHO 1980 II 502. 
52 Linnakangas: 1984, s.156.  Linnakankaan mukaan yksinomaisuuden ja välittömyyden käsitteet ovat 
varsin suhteellisia.  Käsitteet ovat kuitenkin tärkeitä, koska yleishyödyllisyyden mahdollinen epääminen 
yleensä tapahtunee juuri yksinomaisuuden tai välittömyyden puuttumisen vuoksi, vaikka sitä ei  
päätöksessä  nimenomaisesti mainittaisikaan. 
53 Tällä  perusteella on evätty yleishyödyllisyys esim. taksiautoilijoiden yhdistykseltä, koska se pyrki 
ensijai-sesti järjestämään ja kehittämään jäseninään olevien taksiautoilijoiden elinkeinotoimintaa (KHO 
1978/5452 II 512).  Myöskään yhdistys, jonka jäseninä olivat kahden läänin osuusmeijerit ja joka valvoi 
jäsenistönsä taloudellisia ja ammattietuja, ei ollut yleishyödyllinen (KHO 1982 II 502). 
54 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille,  Dnro 384/349/2007. 
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koskevissa kysymyksissä. Yhdistys neuvotteli viranomaisten sekä teollisuuden ja 

kaupan keskusjärjestöjen kanssa sekä järjesti neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, 

toimitti jäsenistölleen koti- ja ulkomaista lainsäädäntöä ja viranomaispäätöksiä 

sisältäviä koonteita ja tiedotteita sekä harjoitti vähittäiskauppaan ja kuluttajiin 

suunnattua tiedotustoimintaa, antoi lausuntoja sekä osallistui alan standardien 

kehittelyyn. Yhdistys katsottiin TVL:n 13 §:ssä tarkoitetuksi yleishyödylliseksi 

yhteisöksi. 

 

Seuraavissa KHO:n ratkaisuissa yhteisöjä ei ole pidetty yleishyöyllisinä, koska 

niiden toiminnan on katsottu palvelevan ainoastaan ko. yhteisöjen jäsenten 

elinkeinotoimintaa. 

 

KHO 1996/1582 B 557: 

Yhdistyksen tarkoituksena oli pakkausalan kehityksen edistäminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys suunnitteli, koordinoi ja soveltuvilta osin 

toteutti pakkausalaan liittyvää tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa alan 

ulkomaisia ja kotimaisia asiantuntijoita tarpeen mukaan apuna käyttäen. Yhdistys 

osallistui myös alan standardisointiin ja tilastointiin ja se tuotti alaan liittyvää 

tietoa jäsenilleen. Yhdistys peri jäseniltään jäsenmaksuja yhdistyksen 

jäsenpalvelutoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. 

Jäsenmaksutuloilla rahoitettiin osittain myös yhdistyksen tutkimustoimintaa. 

Yhdistyksen tuloista pääosan muodostivat projektikohtaiset rahoitustulot, jotka 

yhdistys hankki tutkimusprojekteihin osallistuvilta yrityksiltä ja julkisista 

rahoituslähteistä haettavina avustuksina. Projektikohtaisilla rahoitustuloilla 

katettiin pääosa yhdistyksen tutkimustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. 

Yhdistys harjoitti toimintaansa tavoittelematta ja saamatta siitä itselleen voittoa. 

Yhdistyksen toiminta ja sen suorittamat palvelut liittyivät yhdistyksen jäsenten 

liiketoimintaan ja ne tuottivat tässä toiminnassa jäsenille taloudellista hyötyä. 

Yhdistyksen ja sen jäsenten toiminnalla oli siten kokonaisuutena ansiotarkoitus. 

Kun lisäksi verotuksen neutraalisuus ja veron kertaantumisen estäminen 

puolsivat yhdistyksen verovelvollisuutta, katsottiin, että yhdistyksen toiminta 

tapahtui arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

liiketoiminnan muodossa. Verohallituksen valitus hylättiin. (ArvonlisäveroL 

1501/93) Ennakkotieto ajalle 1.1.-31.12.1995. 
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KHO 2005/3416: 

Liiton tarkoituksena oli edistää toiminnallaan kaupan alalla toimivien jäsentensä 

ammatillista ja taloudellista yhteistyötä, liiketoiminnan kannattavuutta ja 

kilpailukykyä sekä yleisten toimintaedellytysten kehittämistä. Liiton oma välitön 

toiminta muodostui sellaisten etujen ja palvelujen tarjoamisesta jäsenilleen, jotka 

auttoivat jäsenten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämistä sekä saivat aikaan 

kustannussäästöjä. Liiton toiminta kohdistui tiettyyn kauppiasryhmittymään, joten 

sen pääasiallisena tarkoituksena ei ollut koko alan edunvalvonta. Liittoa ei siten 

pidetty tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuna työmarkkinajärjestönä eikä muunakaan 

lainkohdassa tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä. Liitto oli arvonlisäverolain 

12 §:n 1 momentin perusteella merkitty hakemuksensa mukaisesti toiminnastaan 

arvonlisäverovelvolliseksi 1.7.2001 lukien. 

Liitto peri jäseniltään jäsenmaksun. Liitto järjesti lisäksi jäsenilleen muun muassa 

koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joihin osallistujilta se peri osallistumismaksun. 

Liiton jäsenmaksu- ja osallistumismaksutulot eivät olleet kysymyksessä olevana 

aikana kattaneet kaikkia tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneita kuluja, vaan 

osa kuluista oli katettu liiton sijoitustoiminnan tuotoista. Liitto harjoitti 

toimintaansa tavoittelematta ja saamatta siitä itselleen voittoa, mutta sen 

harjoittama toiminta tuotti sen jäsenille taloudellista hyötyä. Liiton toiminta ja sen 

suorittamat palvelut liittyivät liiton jäsenten liiketoimintaan. Liiton ja sen jäsenten 

toiminnalla oli siten kokonaisuudessaan ansiotarkoitus. Liiton katsottiin 

harjoittavan toimintaansa arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Veroasiamiehen valitus, jonka 

mukaan liiton toiminta ei kuulunut arvonlisäverolain soveltamisalaan eikä liitto 

siten ollut arvonlisäverolaissa tarkoitettu verovelvollinen, hylättiin. 

Palautuspäätös tilikausilta 1.1.-31.12.2001 ja 1.1.- 31.12.2002. Ks. myös 

KHO:1996-B-557.  

 

 KHO 1982/1814 II 502: 

 Yhdistys, jonka jäseninä olivat kahden läänin osuusmeijerit ja joka valvoi jäse- 

 nistönsä taloudellisia ja ammattietuja, ei ollut yleishyödyllinen.  TVL 13 §.  Vero-

 vuodet 1975-1978.    

 

Koska laki edellyttää, että yhteisö toimii välittömästi yleiseksi hyväksi, itse 

toiminnan tulee siis palvella yleishyödyllistä tarkoitusta. Riittävää ei ole 
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pelkästään se, että toiminnan tuotto luovutetaan yleishyödylliseen 

tarkoitukseen.  

Elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö ei siten yleensä täytä yleishyödyllisyyden 

edellytyksiä,  vaikka se jakaisi  kaiken tuottonsa yleishyödylliseen tarkoitukseen. 

 

Välittömyyden vaatimuksesta seurannee myös, että yleishyödyllinen yhteisö ei 

saane suhteettoman suuressa määrin rahastoida tulojaan, vaan niitä on 

vuosittain myös käytettävä.55  Yhdistyksen tarkoituksella on kuitenkin keskeinen 

merkitys: jos tarkoituksen toteuttaminen vaatii varojen rahastointia, jotta niitä 

kertyy niin paljon, että toiminta voidaan aloittaa, tätä ei voida pitää kiellettynä. 

 

Yhteisö ei myöskään toimi välittömästi yleiseksi hyväksi, jos se vain 

taloudellisesti tukee toista yleishyödyllistä toimintaa harjoittavaa yhteisöä, 

vaikkapa luovuttamalla sille koko voittonsa.  Käytännön verotustyössä 

välillisyyden tai välittömyyden arvostelu on kuitenkin vaikeaa.56  Oikeus-

käytännössä on kiinteistöyhtiöitä pidetty yleishyödyllisinä vaikka sen toiminta on 

ollut välillisesti yleishyödyllistä.57 

 

Vaatimus toiminnan yksinomaisesta ja välittömästä kohdistumisesta yleiseksi 

hyväksi voinee siis katsoa tarkoittavan sitä, että yhteisön perustoiminta-

ajatuksen täytyy olla yleisen hyvän edistäminen ja yhteisön on tavallaan 

omistauduttava kokonaan tuolle toiminnalle.  Koska toiminnan on oltava väli-

töntä, on yhteisön nimenomaan itse harjoitettava tuota yleishyödyllistä 

toimintaa. 

 

Yleishyödyllinen yhteisö voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi 

liiketoimintaakin (josta saatu tulo on veronalaista ja jonka nettotulos verojen 

jälkeen on välittömästi käytettävä aatteellisen toiminnan rahoittamiseen), mutta 

                                                           
55 Andersson - Linnakangas: 2002, s. 64.  Ks. myös KHO 1976 T 99.  Yleishyödyllisen yhteisön tulisi 
käyttää saamansa varat yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi välittömästi - tai ainakin 
rahastoin-nille on oltava perustellut syyt. 
56 ks. Andersson - Linnakangas: 2002, s. 65. 
57 Mm. tapauksissa KHO 1963  II 93, KHO 1985/904 II 509 ja KHO 1994/2979 B.  Oikeuskäytännöstä 
löytyy myös päinvastaisia tapauksia  KHO 1982 II 501, KHO 1985 II 509 ja KHO 1985 II 504. 
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jos liiketoiminnan harjoittamisesta tulee yhteisön tosiasiallinen päätarkoitus, 

yhteisön tulee menettää yleishyödyllisyytensä.   

 

KHO 1996/3013: 

Yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueellaan käsi- ja 

taideteollisuuden yleisten edellytysten kaikinpuoliseksi edistämiseksi, sai 

tarkoituksensa toteuttamiseen valtiolta ja kunnilta avustusta, joka kattoi noin 

puolet yhdistyksen kuluista. Yhdistys suoritti muun ohella neuvontatyötä sekä 

järjesti kokouksia, kursseja sekä esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia. Yhdistyksen 

neuvonta- ja kurssitoiminta, joka kohdistui ennalta rajoittamattomaan 

asiakaspiiriin ja oli suunnitelmallista ja jatkuvaa, tapahtui arvonlisäverolain 1 §:n 

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. 

Yhdistyksen harjoittaman neuvonta- ja kurssitoiminnan katsottiin kuitenkin 

liittyvän välittömästi sen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen eikä tulo 

näin ollen ollut yhdistykselle tuloverolain (1535/92) 23 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua elinkeinotuloa. Koska yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverolain 4 

§:n mukaan verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa 

pidetään tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona, 

yhdistyksen ei ollut suoritettava arvonlisäveroa harjoittamastaan neuvonta- ja 

kurssitoiminnasta. Ennakkotieto ajalle 1.5.1995-31.12.1995. Vrt. D:3426/6/95 

 

Jos yhdistys on tyypiltään selkeästi aatteellinen – kuten puoluejärjestöt, urheilu-

seurat ja ammattiyhdistykset – se voi harjoittaa verrattain laajamittaistakin 

toimintaa taloutensa tukemiseksi.58 

 

 

3.2.2.  Toiminnan yleisyys 

 

Koska sanassa yleishyödyllinen mainitaan yleisyys, lienee syytä myös 

tarkastella yleisyyskäsitettä.  Yleisyyden vastakohta on tietenkin toiminnan 

hyödyn koituminen vain tiettyjen henkilöiden ja ahtaiden henkilöpiirien hyväksi. 

Lain yleishyödyllisyyden määritelmän mukaan yleisyydellä tarkoitetaan sitä, ettei 
                                                           
58Tilanne on toinen, jos yhdistys on perustettu pelkästään ammattiurheilun taloudenpidon ja kilpailu-
toiminnan organisoimista varten (ks. Halila/Tarasti: 2006, s. 86 ja KHO 1991 B 517). Samoin, jos 
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toiminta saa  kohdistua vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.  Tämä vaatimus ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että yhteisön toimintapiirin tulisi käytännössä olla 

rajoittamaton.  Siten on katsottava mahdolliseksi, että toiminta kohdistuu jossain 

määrin rajoitettuun henkilöjoukkoon, kuten tiettyyn kuntaan tai tietyn 

ammattialan piiriin. 59  Tällainen rajoitus ei kuitenkaan saa merkitä huomioon 

otettavien henkilöiden joukon jäämistä jatkuvasti vähäiseksi.60   

 

Yleisyyttä ei kuitenkaan ole käsitettävä siten, ettei välittömien etujen saajana 

voisi olla harvalukuinen joukko.61  Näin voi olla, kunhan hyöty toiminnasta tulee 

laajemmille piireille.  Täten tieteellisten apurahojen saajien piiri voi olla hyvinkin 

suppea, mutta tieteellisen tutkimuksen edistäminen kohdistuu kuitenkin 

laajemmalle, koko yhteiskuntaan.  Tietyt henkilöt ja määrätty henkilöpiiri eivät 

ole sama kuin harvalukuiset henkilöt.  Yleiseksi hyväksi koituminen ei myöskään 

edellytä jokaisen yhdyskunnan jäsenen pääsemistä siitä osalliseksi vaan 

ainoastaan, että toiminnan kokonaistuloksen tulee koitua yleisen välittömäksi 

hyväksi.62 Yhteisö voi lain mukaan toimia yleishyödyllisesti "aineellisessa, 

henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä".  Tämä osoittaa 

yleishyödyllisyyden voivan esiintyä lähes kaikkialla yhteiskuntaelämän 

sektoreilla.  Yleishyödyllisyys ei siten ole samaa kuin hyväntekeväisyys, joskin 

eräänlainen vastikkeettomuus tai muunlainen rahallinen edullisuus yleishyö-

dyllisyyden kohteen kannalta on tälle toiminalle tunnusomaista.  Nekin 

yhteisötyypit, jotka säännöksessä luetellaan, toimivat varsin eri aloilla. 

Esimerkiksi monien maatalous- ja työmarkkinajärjestöjen toiminta saattaa 

etupäässä tosiasiassa olla taloudellista.63  

 

                                                                                                                                                                          
kysymyksessä on liikeyrityksenä toimiva yhtye (esim. DALLAPE-orkesteri ry lakkautettiin v. 1937 liian 
laajaksi paisuneen liiketoiminnan vuoksi. (ks. Halila/Tarasti : 2006, s. 86) 
59 KHO:n tapauksessa 1984 T 2005 sukusäätiötä pidettiin yleishyödyllisenä, vaikka henkilöpiiri oli 
tietyllä tavalla rajoitettu. Säätiö käytti vähintään 80 % tuloistaan  humanitääriseen tarkoitukseen.  Vrt.  
KHO 1980 T 1012 .  Yhdistyksen toiminta kohdistui tietyn suvun jäseniin.  Yhdistyksen ei katsottu 
olevan yleishyö-dyllinen yhteisö. 
60  Ks. Kilpi: 1974, s. 226. 
61 Vrt. Andersson - Linnakangas: 2002, s. 62.  Anderssonin ja Linnakankaan mukaan esim. Suomen 
kuvanveistäjien tai säveltäjien tukemiseksi perustettu  säätiö voisi olla epäilemättä  yleishyödyllinen,  
vaikka kuvanveistäjiä ja säveltäjiä  on maassamme vähän. 
62  Kilpi: 1974, s. 227. 
63  Andersson: 1995, s. 63. 
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3.2.3.  Toiminnan hyödyllisyys 

 

Kolmas yleishyödyllisyyden edellytys on se, että yhteisö ei tuota toiminnallaan 
siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista 

suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.64   Jo mahdollisuus jakaa edellä 

mainittuja eriä on yleensä esteenä yleishyödyllisyydelle.  Tämän vuoksi 

osakeyhtiöitä, joiden tarkoituksena normaalisti on tuottaa voittoa 

osakkeenomistajille, ei lähtökohtaisesti pidetä yleishyödyllisinä.65 

 

Vaatimus, että yleishyödyllisenä pidettävän yhteisön toiminnan on oltava 

hyödyllistä, käy selville jo yleishyödyllinen -sanasta.  Yleishyödyllinen -sanasta 

voidaan johtaa myös vaatimus, että toiminnan on oltava yleistä.  Tällä 

perusteella yleishyödyllinen yhteisö ei saa käyttää osaakaan varoista perustajan 

tai hänen läheistensä hyväksi.66 

 

Yhteisöä ei voida pitää yleishyödyllisenä, jos yhteisön liiketoiminnasta 

muodostuu melkeinpä yhteisön toiminnan painopiste tai siitä tulee tärkeä 

toimintamuoto.  Liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä vain välittömästi harjoitettua 

toimintaa, ei sitä vastoin epäsuorasti osakkeenomistuksen kautta tapahtuvaa 

osallistumista liike-elämään.  Tämän vuoksi ainakin merkittävän, itsenäisen 

liiketoiminnan harjoittaminen voi poistaa yhteisöltä yleishyödyllisyyden, vaikka 

yhteisön tarkoitus olisikin yleishyödyllinen.  Tässä arvioinnissa tulee kuitenkin 

huomioida yhteisön koko ja varsinaisen toiminnan yleishyödyllisyyden 

voimakkuus. 

 

Laissa tarkoitetun taloudellisen edun antamista on sekin, että yhteisön 

tarkoituksena on jäsenten kustannusten minimointi.67 Yhteisö ei voi olla 

                                                           
64  Tätäkin edellytystä  voidaan pitää ensimmäisen edellytyksen täsmennyksenä.   Yleishyödyllisyyden 
kriteerit ovat osittain päällekkäisiä. 
65  Ks. Myrsky: 2004, s. 353.  Ks. myös  KHO 1980 II 502. 
66  Ks. myös Andersson: 1995, s.60. 
67  Ks. Kallio - Miettinen - Nielsen - Ojala - Pikkujämsä - Sääskilahti: 2005, s. 51.  ”Jäsenten maksamien 
vuosittaisten jäsenmaksujen todettiin voivan olla  vastike yhdistyksen tarjoamista palveluista”  ETYI C-
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yleishyödyllinen, jos sen tarkoituksena on saada jäsenyrityksille aikaiseksi 

kustannussäästöjä.  Tällaisia yhteisöjä on perustettu esimerkiksi eri 

teollisuudenalojen yritysten ympäristö- ja muiden vastuiden mahdollisimman 

kustannustehokkaaksi hoitamiseksi.   

 

Jäsenet voivat saada etua yhteisöltä esimerkiksi jäsenpalvelujen ja 

jäsenalennusten muodossa silloin, kun edun antaminen liittyy läheisesti 

yhteisön toimintaan ja etua voidaan pitää tavanomaisena ja kohtuullisena. 

Tällöin menojen säästyminen ei ole toiminnan varsinainen tarkoitus eikä se estä 

yhteisöä olemasta yleishyödyllinen.68 

 

 Mikäli yhdistyksen pääasiallinen toiminta  on esimerkiksi koneiden ja laitteiden 

hankkimista ja omistamista jäsenten omaa käyttöä varten sekä yhdistyksen 

ulkopuolisille vuokrattavaksi, ei toimintaa voida pitää yleishyödyllisenä, vaikka 

se olisi jäsenten kannalta hyvinkin hyödyllistä ja liittyisi heidän omaan 

tulonhankkimistoimintaansa. Yleishyödyllisen yhteisön toimintahan ei saanut 

olla pelkästään jäsenten tulonhankkimistoimintaan liittyvää. Jos koneiden ja 

laitteiden hankinta– ja käyttökustannuksia lisäksi katetaan muulla tavoin 

hankituilla varoilla kuin käyttäjiltä perityillä käyvän hintatason mukaisilla 

korvauksilla, tulee kysymyksessä olevan taloudellisen edun luovuttamiseen 

toimintaan osallisille soveltaa peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä. 

 

Laissa mainittu taloudellinen etu tarkoittaa suoraa taloudellista intressiä.  Yleis-

hyödyllinen yhteisö saa tehdä sopimuksia jäsenten tai siihen muulla tavoin 

osallisten kanssa käyvillä korvauksia, jolloin kyseessä ei ole taloudellinen etu 

jäsenille.  Toiminta ei kuitenkaan saa olla pelkästään esimerkiksi jäsenten 

työllistämistä tai elinkeinotoimintaa. 
                                                                                                                                                                          
174/00.  Siis vaikka yhdistys ilmoittaisi saavansa ainoastaan jäsenmaksutuloja,    saattaa kyseessä ollakin 
elinkeinotuloa ja kukaties koko toiminta pelkkää elinkeinotoimintaa ja yhdistystä ei näin ollen tulisi 
katsoa yleishyödylliseksi. Ks. myös KHO 2007 T 1. Golfyhdistyksen katsottiin harjoittavan yleensä golf-
osakeyhtiölle kuuluvaa toimintaa, eikä kysymyksessä siten katsottu olevan TVL 22 §:ssä tarkoitettu 
yleishyödyllinen yhteisö.  Yhdistyksen toiminta katsottiin kokonaisuudessaan elinkeinotoiminnaksi.  
Arviointiin vaikuttivat harjoitetun toiminnan laajuus, siitä saadut tulot sekä toimiminen 
kilpailuolosuhteissa.  Yhdistyksen jäseniltä perittyjen jäsen- ja liittymis-maksujen katsottiin olevan 
vastiketta yhdistyksen tarjoamista palveluista.   
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Yleishyödyllinen yhteisö voi myös harjoittaa ja edistää ammattiurheilua 

menettämättä verotusasemaansa.  Jos urheiluseura harjoittaa suuressa 

mittakaavassa ammattiurheilua ilman muunlaista toimintaa, jota voitaisiin pitää 

yleishyödyllisenä ei seura ole yleishyödyllinen. Ainakin suppean jäsenpiirin 

harjoittama ammattiurheilu, jonka tuotto käytetään jäsenten hyväksi joko 

suorana taloudellisena etuna tai kyseisen harrastuksen rahoittamisena, vie 

yhdistykseltä yleishyödyllisyyden statuksen, ellei yhdistyksellä tosiasiassa ole 

mitään muuta toimintaa.69 Tällöin yhdistyksen kaikki tulo on veronalaista.  

Lisäksi jäsenten muuna kuin kohtuullisena palkkana tai muuna hyvityksenä 

yhdistykseltä saamaan taloudelliseen etuun sovelletaan peiteltyä osinkoa 

koskevia säännöksiä. 

 

Yhteisö voi palkata toimihenkilöitä, mutta yhdistyksen jäsenten tai ulkopuolisten 

palkkaaminen ei voi muodostua yleishyödyllisen yhteisön keskeiseksi 

tehtäväksi, saati ainoaksi tosiasialliseksi tarkoitukseksi.  Myös pelkästään 

kohtuuttoman suuren palkan maksaminen voi johtaa siihen, ettei yhteisöä 

pidetä  yleishyödyllisenä.70 

 

Sekin, että yhteisön voitto sen mahdollisesti purkautuessa lankeaa perustajalle 

tai muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, on katsottu estävän, että 

yhteisö olisi yleishyödyllinen.  Tätä kantaa ei kuitenkaan tarvinne ottaa, jos vain 

alkuperäinen panos palautuu perustajille.  Mikäli yhteisön varat purkamisen 
yhteydessä   kuitenkin   jaetaan  toimintaan    osallisille,    sovelletaan   saatuun  

jako-osuuteen luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä, samalla tavoin kuin 

esimerkiksi osakeyhtiön purkamisen yhteydessä saatavaan jako-osuuteen.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
68  Ks. VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje Dnro 383/349/2007, s. 12. 
69 Lahti: 1999, s. 8. 
70 Lahti: 1999, s. 9. 



 40

 

 

 

 

 

 

4.  YLEISHYÖDYLLISTÄ YHTEISÖÄ KOSKEVASTA TULOVEROTUKSESTA 

4.1.  Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 

 

Tuloverolain 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen 

saamastaan elinkeinotulosta.  Lisäksi se on verovelvollinen muuhun kuin 

yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön 

osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle TVL 124 §:n 3 momentissa 

tarkoitetun tuloveroprosentin mukaan.  Kiinteistön tuottamana tulona pidetään 

myös metsätalouden pääomatuloa.  Henkilökohtaisesta tulosta yleishyödyllisen 

yhteisön ei ole tuloverotuksessa suoritettava veroa, ellei kysymyksessä ole 

muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön tai 

kiinteistön osan tuottama tulo.  Mikäli yhteisö ei ole yleishyödyllinen, ei siihen 

sovelleta TVL:n 23 §:ää, vaan sen kaikki tulot tulevat verotuksen piiriin. 
 

 

Arvonlisäverotuksessa yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen 

harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään arvonlisäverolain mukaan 

yhteisön elinkeinotulona.  Arvonlisäverovelvollisuus on siis kytketty tulovero-

velvollisuuteen.  Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti 

arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sen toimintaa ei tuloverotuksessa olisikaan 

katsottu elinkeinotoiminnaksi, mikäli ko. toimintaa voidaan Arvonlisäverolain 1 

§:ssä tarkoitettuna liiketoimintana.71 

 

                                                           
71 ks. arvonlisäverotuksesta lisää kohta 5.3. 
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Yhteisö on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 

tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta 

kunnalle ja seurakunnalle. 

 

Perintö- ja lahjaverolain 2 §:n mukaan veroa ei suoriteta omaisuudesta, jonka 

on annettu aatteelliselle yhdistykselle tai muulle yhteisölle tai säätiölle, jolla, sen 

tarkoittamatta toiminnallaan tuottaa siihen osalliselle taloudellisia etuja, on 

tieteellinen, taiteellinen, kansanvalistusta, maanpuolustusta tai kotimaista 

elinkeinoelämää edistävä tahi muu yleishyödyllinen tarkoitus. 

  

Yhdistys voi maksaa toimintaan osallisille palkkaa ja kustannusten korvauksia. 

Palkasta on tehtävä ennakonpidätykset ja maksettava työnantajan 

sosiaaliturvamaksu.  Lisäksi palkat ja kustannusten korvaukset on ilmoitettava 

vuosi-ilmoituksella.  Vuonna 2001 säädettiin matkakustannusten korvausten 

verovapaus koskemaan myös yleishyöyllisiltä yhteisöiltä sen toimeksiannoista 

tehdyistä matkoista saatuja matkakustannusten korvauksia tilanteessa, jossa 

korvauksen saaja ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten 

saa palkkaa työstä, johon matka liittyy.  TVL 71.3 §:n mukaan tällaisesta matka-

kustannusten korvauksesta on kuitenkin verovapaata tuloa vain: 

 

 1) päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuo-

 dessa; 

 

 2)  majoittumiskorvaus; 

 

 3)  matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös 

 verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta 72 §:n 3 momentin 

 estämättä; matkakustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella 

 kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 2000 

 euroa kalenterivuodelta. 
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Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen myös kiinteistöverotuksessa.  

Kunnat ovat kuitenkin voineet huojentaa yleishyödyllisten yhteisöjen yleisessä 

tai yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen kiinteistöveroa alentamalla 

veroprosenttia tai määräämällä sen nollaksi. 

 

Mikäli yhdistys jakaa muussa muodossa varoja jäsenilleen, sovelletaan 

tilanteeseen verotuksessa peiteltyä osingonjakoa koskevia säännöksiä. 

 

Tuloverolain 24 §:ssä ei suoraan ole  säännöstä yhdistyksen toimintamuodon 

muuttamisesta.     Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että mikäli yhdistys 

muuttaa toimintamuotonsa yhteisöoikeudellisia sääntöjä noudattaen ensin 

osuuskunnaksi ja edelleen mahdollisesti osakeyhtiöksi, siten että 

toimintamuodon muutoksissa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat 

ja velat siirtyvät toimintaa jatkavaan yhteisöön, kysymys on muutoksesta, jossa 

omaisuus pysyy oikeushenkilöllä, joka ainoastaan muuttaa muotoaan, eikä 

yhdistyksen omaisuutta näin ollen siirry sen jäsenille.  Yhdistyksen jäsenten ei 

siten katsottu saavan yhdistyksen toimintamuodon muutoksessa saamiensa 

perustettavan osuuskunnan osuuksien määrää vastaavaa lahjaa 

yhdistykseltä.72  Tätä päätöstä voinee tulkita siten, että Korkein hallinto-oikeus 

katsoo yhdistyksen muodonmuutoksen jäsenelle osuuskunnan osuuksien 

muodossa tuoman edun tuloutuvan osuuskunnan osuuksien mahdollisena 

tulevana luovutusvoittona myöhemmin. 

 

Yleishyödyllisen yhteisön varallisuusverotuksesta  säädettiin kumotun varalli-

suusverolain 5 §:ssä, jonka mukaan yleishyödylliset yhteisöt olivat vapaita 

varallisuusverosta.  Mikäli yhteisön todellisen toiminnan painopiste oli 

liiketoiminnassa, tai sillä ei mahdollisesti ollut lainkaan muuta toimintaa kuin 

liiketoiminta, katsottiin sen verotuksessa menettävän yleishyödyllisyyden 

statuksensa, ja joutuvan silloin maksamaan myös varallisuusveroa.  Yhteisön 

varallisuusveroprosentti oli 1.  Verovuodesta 2006 lähtien varallisuusveroa ei 

kuitenkaan enää määrätä. 

                                                           
72 KHO 30.12.2005 T 3624. 
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Varainsiirtoverosta yleishyödyllisiä yhteisöjä ei ole vapautettu.  Kiinteistön ja 

arvopaperin vastikkeellisesta saannosta on siten suoritettava varainsiirtovero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Rajanveto erilaisten tulojen välillä 
 

Jos yleishyödyllisellä yhteisöllä on   erilaisia tuloja,   muodostuu rajanveto siitä 

luetaanko ne  verotuksessa  elinkeinotuloksi, kiinteistötuloksi vaiko  henkilökoh-

taiseksi tuloksi.    Yleishyödylliset yhteisöt ovat   monesti ratkaisseet asian siten,    

että  elinkeinotoimintaan     liittyvä     veronalainen   toiminta  on erotettu   yleis-

hyödyllisen   yhteisön   toiminnasta  ja  tätä  toimintaa  varten  on perustettu eri 

oikeushenkilö, yleensä osakeyhtiö.  Tämä onkin erityisen tärkeää silloin, kun 

elinkeinon   tai    kiinteistön    ylläpitäminen    merkitsee    yhteisön toiminnasta  

niin  olennaista  osaa,  että  sen  voidaan katsoa muodostuneen jo varsinaiseksi 

toiminnaksi.73  Jos yhteisöä ei pidetä yleishyödyllisenä, tällöin ei ole tarpeen 

pohtia tarkemmin yhteisön saamia tuloja.  Ne ovat tavalliseen tapaan 

veronalaisia, tulolähteestä riippumatta yhteisön verokannan mukaan.74   

 

 

4.3.  Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulo 

4.3.1.  Elinkeinotoiminnan määrittely  tuloverolaissa 

 

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta (TVL 

23.1 §).  Siitä verotetaan yleisen yhteisöverokannan ( 26 %)  mukaisesti ja sen 

määrä lasketaan elinkeinotuloverolain säännösten mukaisesti.  Verovelvollisen 

harjoittama liike- ja ammattitoiminta muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen 

(EVL 2 §).  Harrastustoiminta ei ole elinkeinotoimintaa. 
                                                           
73 Ks. Sakki: 1975, s. IX/2. Tulojen rajanveto-ongelmista tarkemmin Myrsky: 2004, s. 89-98. 
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Tuloverolain 23.3 §:ssä on lueteltu joitakin tuloja, joita ei katsota 

yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnaksi.  Lakiin liitetty luettelo on 

poissulkeva eli ainakin lain tarkoituksen ja sanamuodon täyttävä toiminta on 

verovapaata vaikka se olisi ammattimaista, laajaa ja kannattavaa. Luettelossa 

mainittu toiminta ei kuitenkaan voi olla yhteisön yksinomaista tai pääasiallista 

toimintaa, vaan sen tarkoituksena on oltava varsinaisen aatteellisen toiminnan 

rahoittaminen.  Ellei varsinaista aatteellista toimintaa ole, yhteisö menettää 

yleishyödyllisyytensä ja sen kaikki tulot, myös luettelossa mainitut ovat 

veronalaisia.  

 

Koska luettelo ei ole kattava, myös muut tulot voivat olla verovapaita.  Laissa 

erikseen verottomaksi mainittujen tulojen lisäksi yhteisöllä voi olla paljon 

erilaisia tuloja, joiden verotuksellinen asema joudutaan ratkaisemaan tulon 

luonteen perusteella.  Näiden tulojen verokohtelu määräytyy sen mukaan, onko 

kysymyksessä elinkeinotoiminnan muodossa harjoitetusta myynnistä saatu 

veronalainen tulo vai verovapaa, tavallisesti henkilökohtaiseen  tulolähteeseen 

kuuluva tulo. Arviointi tehdään liiketoiminnan tunnusmerkkien täyttymisen 

perusteella.75 

 

Tyypillisimpiä tuloverotuksessa elinkeinotoiminnaksi katsottavia liiketoiminnan 

perustunnusmerkkejä ovat muun muassa voiton tavoittelu, jatkuvuus, 

taloudellisen riskin olemassaolo, vieraan pääoman käyttö, sitoutuneen pääoman 

suuri määrä, suunnitelmallisuus, itsenäisyys, voiton tavoittelu, ansiotarkoitus, 

kilpailuolosuhteet, jatkuvuus, palkattu henkilökunta, varojen rahastointi ja 

toimiminen kilpailuolosuhteissa 

  

Päinvastaiset seikat puhuvat sen puolesta, että toiminta ei ole elinkei-

notoimintaa.  Lieventävä seikkana voidaan pitää yhteiskunnalta saatavaa tukea 

ja toiminnan läheistä liityntää yhteisön yleishyödylliseen tarkoitukseen.  

                                                                                                                                                                          
74 Samoin on, jos yhteisö "menettää" yleishyödyllisyytensä, ovat sen kaikki tulot veronalaista tuloa, esim.  
jäsenmaksut, osinkotulot ja vuokratulot. 
75 Eskelinen: 1997, s. 75–76. 
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Yleishyödylliset yhteisöt saattavat järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi ja 

varojen hankkimiseksi esimerkiksi messuja sekä näyttelytoimintaa.  Kaupal-

lisessa tarkoituksessa järjestetyt tilaisuudet ovat yhteisön elinkeinotoimintaa.  

Jos tapahtumalle ei ole kiinteää organisaatioita, kysymys ei lähtökohtaisesti ole 

elinkeinotoiminnasta.  Messujen osalta lieventävänä seikkana on oikeuskäy-

tännössä pidetty sitä, että tapahtuma palvelee välittömästi yleishyödyllisen 

yhteisön tarkoituksen toteuttamista.  Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit näyttäy-

tyvät usein siten, että yleishyödyllinen yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa 

harjoittaen samanlaista toimintaa kuin elinkeinoharjoittajat.  Näissä tapauksissa 

on kyse yhteisön elinkeinotoiminasta aivan kuten muidenkin elinkeinonhar-

joittajien harjoittaessa vastaavaa toimintaa.76  Oheisena KHO:n ratkaisuja yleis-

hyödyllisten yhteisöjen messu- ja näyttelytoiminnasta.  Ratkaisuissa on otettu 

kantaa siihen, onko kyse yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnasta ja miten 

toiminta  on/ei palvellut välittömästi yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksen 

toteuttamista. 

KHO 1987/396 B 502. 

Yleishyödyllinen yhdistys oli järjestänyt kaksi päivää kestävän 

messutapahtuman. Tapahtumaa varten ei ollut kiinteää organisaatiota eikä 

palkattua henkilökuntaa. Messujen liikevaihto oli ollut 189 612 mk ja nettovoitto 

51 679 mk. Yhdistys oli järjestänyt aikaisemmin vuosina 1981 ja 1983 

pienempimuotoiset näyttelyt samoin talkootyönä. Katsottiin, ettei yhdistyksen 

messutapahtumasta saama tulo ollut sen liiketuloa, minkä vuoksi yhdistys ei ollut 

siitä verovelvollinen. Ennakkotieto. Verovuosi 1985. Äänestys 3-2. 

 

KHO 1988/200 B 503: 

Maatalouskeskus, jonka kuluista valtionapu kattoi noin 60 %, oli järjestänyt 

maatalousnäyttelyn mm. vuosina 1977, 1980 ja 1983. Näyttelyn tuotot vuonna 

1981 olivat olleet 4,6 milj. mk. Näyttelytoimintaa pidettiin luonteeltaan tilapäisenä 

ja se oli palvellut välittömästi yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Yhdistyksen 

näyttelystä saama tulo ei ollut sen liiketuloa. Verovuosi 1983. Äänestys 4-3. 

 

                                                           
76 Ks. VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, Dnro 384/349/2007, s. 23.  Ks. myös KHO 
1997 T 1159.  Yleishyödyllisen säätiön tarkoituksena oli edistää liikenneturvallisuutta.   Säätiön yllä-
pitämän ajoharjoitteluradan ja -tilan luovuttaminen oli suunnitelmallista ja jatkuvaa, minkä lisäksi se 
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KHO 1988/1270 B 504: 

Yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena oli edistää kuljetustaloudellista ja -

teknistä tietämystä järjestämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia, kehittämällä 

alan koulutusta ja tutkimustoimintaa sekä järjestämällä alaa esitteleviä 

näyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä, oli joka kolmas vuosi järjestänyt 

kansainvälisen materiaalinkäsittely- ja kuljetusnäyttelyn, jonka liikevaihto 

verovuonna oli ollut 2 425 623 markkaa. Näyttelyn käytännön järjestelyistä oli 

huolehtinut yhdistyksen vakituisen henkilökunnan lisäksi tilapäisesti näyttelyn 

järjestämiseen palkatut henkilöt. Näyttelyyn oli päässyt pääasiallisesti 

yhdistyksen painattamilla asiakaskorteilla, jotka oli annettu näytteilleasettajien 

jaettavaksi. Näyttelyssä kertyneet varat oli pääosin jätetty yhdistyksen 

rahoitusomaisuudeksi käyttämättä niitä yhdistyksen toimintaan. Näyttelyn 

järjestämisellä katsottiin pyrityn taloudellisten etujen saavuttamiseen. Toimintaa 

pidettiin yleishyödyllisen yhdistyksen liiketoimintana. Verovuosi 1982. 

 

KHO 1997/791 1997:26 

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävän erään paikallisen 

rakennusmestariyhdistyksen tarkoituksena oli muun ohella edistää 

rakennusmestarien ja muiden teknillisillä aloilla toimivien henkilöiden 

yhteistoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seurasi ja edisti 

rakennusalan kehitystä, kehitti jäsentensä ammattitaitoa ja järjesti näyttelyitä ja 

muita vastaavanlaisia tapahtumia. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys oli 

järjestänyt rakennusnäyttelyitä vuodesta 1970. Vuonna 1995 järjestettävä 

näyttely oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlanäyttely ja järjestyksessä kahdeksas 

rakennusnäyttely. Näyttelyn liikevaihdoksi oli arvioitu 190.000 markkaa ja sen 

järjestäminen hoidettiin jäsenistön talkootyönä. Yhdistyksen näyttelytoiminta 

tapahtui arvonlisäverolain (1501/93) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla 

tavalla liiketoiminnan muodossa. Yhdistyksen harjoittama näyttelytoiminta liittyi 

kuitenkin välittömästi yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen eikä siitä 

saatua tuloa ollut pidettävä tuloverolain (1535/92) 23 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuna elinkeinotulona. Yhdistys ei siten arvonlisäverolain 4 §:n nojalla ollut 

arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan näyttelytoiminnasta. Ennakkotieto 

ajalle 1.10.1994-31.12.1995. Vrt. KHO D:1419/3/96 A:9.4.1997 T: 801, ja KHO 

D:46/6/96 A:8.4.1997 T: 792, joissa opiskelijayhdistys ja nuorkauppakamari 

saivat elinkeinotuloa messujen järjestämisestä. 

 

                                                                                                                                                                          
tapahtui kilpailuolosuhteissa ja ansiotarkoituksessa.  Radan ja tilan käyttöoikeuden luovuttaminen oli 
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KHO 1997/792 1997:27: 

Yleishyödyllinen yhteisö, eräs paikallinen nuorkauppakamari, järjesti toimintansa 

rahoittamiseksi vuosittain messutapahtuman. Vuonna 1995 järjestettyjen 

kaksipäiväisten messujen painopistealueina oli asuminen ja rakentaminen. 

Toteutuneen talousarvion liikevaihto oli 263.000 markkaa ja voitto 64.000 

markkaa. Tulot muodostuivat ravintola-, käsiohjelma-, lipunmyynti- ja 

näyttelytuloista. Messujen järjestelyt oli hoidettu yhdistyksen jäsenten 

talkoovoimin. Kun messut kohdistuivat ennalta rajoittamattomaan asiakaspiiriin, 

toiminta oli suunnitelmallista ja toistuvaa sekä tapahtui kilpailuolosuhteissa ja 

ansiotarkoituksessa, korkein hallinto-oikeus katsoi, että toiminta tapahtui 

arvonlisäverolain (1501/93) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

liiketoiminnan muodossa. Yhdistyksen tuosta messujen järjestämis- ja 

myyntitoiminnasta, joka ei välittömästi liittynyt yhdistyksen yleishyödyllisen 

tarkoituksen toteuttamiseen eikä ollut myöskään tuloverolain (1535/92) 23 §:n 3 

momentin nojalla verovapaata, saamaa tuloa oli pidettävä tuloverolain mukaan 

yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona. Yhdistys oli näin ollen 

arvonlisäverolain 4 §:n mukaan verovelvollinen kysymyksessä olevasta 

myynnistä. Äänestys 7-1. Ennakkotieto ajalle 1.1.-31.12.1995. Vrt. KHO 

D:1419/3/96 A:9.4.1997 T: 801, ja KHO D:3342/6/95 A:8.4.1997 T: 791 

 

KHO 1997/801 1997:28: 

Erään teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden tutkimus- ja harrastustoimintaa 

tukeva yleishyödyllinen yhdistys järjesti vuosittain kaksipäiväiset maakunnalliset 

ja yleisölle avoinna olevat messut, joiden kävijämäärä oli noin 18.000 henkeä. 

Kysymyksessä olivat seitsemännet perättäisinä vuosina järjestetyt messut. 

Messujen tuotot olivat noin 570.000 markkaa ja kulut noin 425.000 markkaa. 

Yhdistyksen messutoiminnasta, joka ei välittömästi liittynyt yhdistyksen 

yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen, saama tulo oli yhdistyksen 

elinkeinotuloa. Äänestys 6-1. Ennakkotieto vuodelle 1996. 

 

 

4.3.2.  Ammattitoiminta 

 

Ammattitoiminta on, liiketoiminnan kaltaista mutta suppeissa puitteissa 

harjoitettua toimintaa.  Pääomalla ei ammattitoiminnassa ole samaa merkitystä 

kuin liiketoiminnassa eikä siinä yleensä hankita raaka-aineita, koneita, kalustoja, 
                                                                                                                                                                          
säätiön elinkeinotoimintaa.    
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laitteita tms. eikä suoriteta muitakaan menoja ”ennakkoon” siinä määrin kuin 

liiketoiminnassa.77  Ammattitoiminnassa on elinkeinoharjoittajan henkilö-

kohtainen ammattitaito ratkaisevaa ja ammattitoiminnan riskit ilmenevät yleensä 

saamatta jäävinä tuloina.  Harvinaista on, että yleishyödyllisellä yhteisöllä olisi 

ammattitoiminnasta saatuja tuloja.  Esimerkiksi harrastustoiminnassa voi 

kuitenkin olla kyse tuloa tuottamattomasta ammattitoiminnasta. 

 

4.3.3.    Liiketoiminta 

 

Liiketoiminta on ansaitsemistarkoituksessa harjoitettua jatkuvaa ja ulospäin 

suuntautuvaa myyntiä, mikä edellyttää taloudellista riskin ottamista. Liike-

toiminnasta on yleensä kyse silloin, kun toiminta täyttää tietyt kriteerit. Koska 

näitä kriteereitä ei ole missään erikseen säädetty, joudutaan turvautumaan 

yleisiin liiketoiminnan tunnusmerkkeihin.  Jos yhteisön toiminta täyttää liiketoi-

minnan tunnusmerkit, yhteisöä verotetaan liiketulosta yleishyödyllisyysasemasta 

huolimatta.78   

 

 

4.3.4.  Harrastustoiminta 

 

Harrastustoiminta ei ole elinkeinotoimintaa.  Vapaa-ajan harrastuksena 

harjoitettuun toimintaan saattaa toisinaan liittyä joitakin elinkeinotoimintaan 

viittaavia piirteitä.  Tällaista harrastajatoimintaa, esimerkiksi posliininmaalausta, 

puu- ja metallitöitä tai kalastusta, ei kuitenkaan voitane pitää EVL:ssä 

tarkoitettuna elinkeinotoimintana edes silloin, kun harrastaja myy harras-

tuksensa tuotteita menojensa osittaiseksi peittämiseksi.  Vasta silloin, kun 

myynti muodostuu jatkuvaksi ja sillä tavoitellaan voittoa, toiminta muuttuu EVL:n 

alaiseksi.79  Koska yleishyödyllisen yhteisön pääasiallisena tarkoituksena ei 

kuitenkaan voi olla jonkin suppean henkilöpiirin harrastustoiminta tai sen 

rahoittaminen, voi muukin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottava toiminta olla 

                                                           
77 Andersson – Ikkala: 2005, s. 41 - 42. 
78 Yleishyödyllisten yhteisöjen liiketoiminnan kriteereitä on tarkastellut mm. Kilpi: 1974 s. 287–308. 
79 Andersson – Ikkala: 2005. s. 42.  Ks. myös KHO:n päätös 1971 T 3257. 
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veronalaista, mikäli yhteisöä ei sen todellisen toiminnan perusteella voida pitää 

yleishyödyllisenä. Yleishyödyllinen yhteisö voi siis harjoittaa elinkeino-

toimintaakin varsinaisen yleishyödyllisen toimintansa tukemiseksi.  

Elinkeinotoiminnasta ei kuitenkaan saa tulla yhteisön päätarkoitusta, sillä siinä 

tapauksessa yhteisö menettäisi yleishyödyllisyysasemansa ja 

verovapautensa.80 

 

4.3.5.  Talkootyö 

 

Verolainsäädännössä ei ole erityistä talkootyön määritelmää, vaan asia arvioi-

daan kokonaisuutena tapauskohtaisesti. 

 

Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun tehtyä tilapäistä työtä, joka    

tehdään ilman korvausta ja jonka hyöty tulee muun kuin työntekijän hyväksi. 

Perinteisellä talkootyöllä tarkoitetaan työapua tarvitsevan naapurin tai muun 

työapua  tarvitsevan auttamista tuttavien tai muun yhteisön toimesta.    Tällaiset 

talkoot ovat siis yhteinen, vapaaehtoinen ja palkaton työntekotilaisuus, johon 

tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys sekä mahdollisesti työn päätteeksi 

järjestettävät juhlat.  Talkoilla tehtävä työ on luonteeltaan "jokamiehentyötä", 

joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa, eikä se näin vaativuudeltaan rajoita 

kenenkään osallistumista työn tekemiseen.  Tyypillistä talkootyötä ovat 

esimeriksi sadonkorjuutyöt ja yksinkertaiset rakennustyöt. Mikäli viranomaiset 

edellyttävät työn tekijän yksilöintiä jonkin tehtävän suorittamiseksi, ei tällaista 

työtä voida pitää talkootyönä. 81 

 

Talkootyö ei ole myöskään työtä, joka tehdään johdon ja valvonnan alaisena 

esimerkiksi  työskentely toimeksiantajan tiloissa.  Jatkuvakin toimeksiantosuhde 

voi olla talkootyötä silloin, kun tehtävä liittyy läheisesti työtä tekevän yhdistyksen 

omaan toimintaan ja se suoritetaan ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa.   

                                                           
80 Eskelinen: 1997, s. 76. 
81 Oikeuskäytännössä on kiinnitetty huomiota siihen, että onko työ todella tehty vastikkeettomasti talkoo-
voimin.  Omakotitaloa ei KHO:n ratkaisun mukaan voitu rakentaa kokonaan talkootyönä (KHO1983-B-
II-613). 
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Tällaisia ovat esimerkiksi urheiluseurojen suorittamat urheilu- ja liikuntapaik-

kojen hoito-, kunnossapito- ja valvontatyöt.  Kun yhdistyksen jäsenet tekevät 

vastikkeetta työtä yhdistyksensä hyväksi, ei tästä voine syntyä heille 

tuloverotusseuraamuksia, mikäli toiminta täyttää talkootyön kriteerit. 

Vastikkeettoman talkootyön arvoa ei voida vähentää kuluna veronalaisen 

toiminnan tuloksesta.  

 

Yhdistyksen talkootyöstä saadusta tulosta verotetaan siinä tapauksessa, että 

yhdistyksen ulkopuoliselle taholle talkootyön nimellä myymä työpalvelu tapahtuu 

tosiasiassa elinkeinotoiminnan (ja mahdollisesti arvonlisäverotuksen kannalta 

katsottuna liiketoiminnan) muodossa.  Mikäli tällaisessa tilanteessa työstä 

saatua korvausta ei voida pitää ko. työntekijän palkkana, on se yhdistyksen 

elinkeinotuloa kokonaisuudessaan, eikä siitä voida kuluna vähentää mitään 

arvioitua työn arvoa, ellei sitä kirjanpidossa ole käsitelty yhdistyksen 

työntekijöille maksamana palkkana.  Palkkana käsitteleminen edellyttää 

luonnollisesti myös muiden työnantajavelvoitteiden hoitamista.  Työntekijöiden 

palkoiksi katsottujen korvausten saajat voivat toki lahjoittaa saamansa palkat 

yhdistykselle, mutta lahjoittaminen ei poista ko. tulon veronalaisuutta.82   

 

 

4.4.  Elinkeinotoiminnan  ulkopuolelle jäävät tulot 

 

Tuloverolain 23.3. §:ssä on säädetty erikseen, mitä tuloja ei pidetä yhteisöjen 

elinkeinotulona.  Luetteloa on pidettävä esimerkinomaisena.  Luettelo on 

kuitenkin siinä mielessä merkittävä, että kaikki sen mukaisesta toiminnasta 

saatu tulo on verovapaata, vaikka se olisi kuinka laajaa, organisoitua tai 

kannattavaa, mikäli yhteisöllä sen lisäksi on tosiasiassa myös sen 

säännöissä/yhtiöjärjestyksessä edellytettyä aatteellista toimintaa ja tämän 

aatteellisen toiminnan voi katsoa olevan yhteisön todellista pääasiallista 

toimintaa.  

 

                                                           
82 Ks. talkootyön verotuksesta lisää VH:n ohje Dnro 508/32/2005, 12.10.2005. 
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Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa ei ole: 

 

1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, 

myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, 

tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta sekä 

edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- 

ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo; 

 

2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista 

julkaisuista saatua tulo; 

 

3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden 

myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 

 

4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, 

vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa 

huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetus-

tarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa 

tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 

 

5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. 

 

Yleishyödyllisen yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, 

myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavaranke-

räyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen 

tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toi-

minnasta saatu tulo ei ole verotettavaa.  Tämä lainkohta lienee yleisimmin 

sovellettu lainkohta tuloista, joita ei pidetä elinkeinotuloina ja joita ei siis 

veroteta.  Lainkohdan tulkinta on ollut aika väljä ja useimmat yleishyödyllisten 

yhteisöjen varojenkeräystoimet kuuluvat tämän lainkohdan piiriin.  Oikeuskäy-

tännössä yleishyödyllisten yhteisöjen harjoittamaa tavarankeräystä ja siihen 



 52

liittyvää kirpputoritoimintaa ei ole pidetty elinkeinotoimintana, kun myytävät 

tavarat on saatu lahjoituksena.    

 

KHO 1997/2642: 

Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää terveellisen, raittiin elämäntavan 

omaksumista päihdeongelmaisten kuntoutuksena annettavan työterapian ja 

hengellisen asennekasvatuksen avulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

pyrki parantamaan ihmisten elinolosuhteita, luonnon kasvustoa ja kierrätykseen 

perustuvaa taloutta. Yhdistys sai kotitalouksilta ilmaiseksi erilaista käytöstä 

poistettua tekstiilitavaraa. Yhdistyksellä oli toimintaansa varten 17 kirpputoria ja 

jätteenkäsittelykeskus. Pieni osa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi lahjoitetuista 

vaatteista myytiin kirpputoreilla. Kunnollinen tavara lahjoitettiin joko kotimaan tai 

ulkomaisille tarvitsijoille. Se osa tavarasta, jota ei lahjoitettu tai myyty, käsiteltiin 

jätteenkäsittelykeskuksessa sellaiseksi, että se voitiin myydä teollisuudelle 

raaka-aineeksi. Yhdistyksellä oli toimintaa varten 20 palkattua työntekijää, joista 

osa työrajoitteisia, ja lisäksi kirpputoreilla useita talkoolaisia. Tilikauden 1.7.1994-

30.6.1995 tuloslaskelman mukaan kirpputoritoiminnan tuotot olivat noin 3,9 

miljoonaa markkaa ja kulut noin 2,7 miljoonaa markkaa ja lajittelukeskuksen 

tuotot olivat noin 190.000 markkaa ja kulut noin 1,3 miljoonaa markkaa. 

Lääninverovirasto 23.2.1996 tekemällään päätöksellä merkitsi yhdistyksen 

verovelvollisten rekisteriin liikevaihtoverovelvolliseksi ajalle 1.1.1993-31.5.1994 ja 

arvonlisäverovelvolliseksi 1.6.1994 lukien. Lääninoikeus hylkäsi yhdistyksen 

valituksen.  

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhdistys oli sääntöjensä perusteella 

yleishyödyllinen yhteisö. Yhdistyksen tavarankeräystoiminta tapahtui 

liikevaihtoverolain (559/91) 2 §:n 1 kohdassa ja arvonlisäverolain (1501/93) 1 §:n 

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Koska 

yhdistys myi sille sen toiminnan tukemiseksi ilmaiseksi luovutettua tavaraa, 

tavarankeräyksestä saatu tulo oli kuitenkin tuloverolain 23 §:n 3 momentin 1 

kohdassa tarkoitettua tavarankeräyksestä tai siihen verrattavasta toiminnasta 

saatua tuloa, joka ei ollut yleishyödyllisen yhteisön veronalaista elinkeinotuloa. 

Mainitun liikevaihtoverolain 17 §:n ja arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yhdistys ei 

niin ollen ollut toiminnastaan verovelvollinen eikä sitä tämän vuoksi tullut merkitä 

verovelvollisten rekisteriin. Vähemmistöön jääneet katsoivat, ettei lääninoikeuden 

päätöstä ollut syytä muutoin muuttaa kuin, että yhdistys oli merkittävä 

verovelvollisten rekisteriin 1.10.1997 lukien. Äänestys 5-2.83 

                                                           
83 Ks. myös KHO 1994 T 282. 



 53

 

Korkein hallinto-oikeus oheisessa päätöksessä katsoi, että yhdistys oli sääntö-

jensä perusteella yleishyödyllinen yhteisö. Yhteisö ei ole kuitenkaan yleis-

hyödyllinen vain sääntöjensä perusteella, jos se ei toimi niiden mukaisesti.  

Päähuomio on kiinnitettävä tosiasialliseen toimintaan. 

 

Urheilukilpailujen yhteydessä järjestetystä myynnistä saadut tulot ovat 

verovapaita vain järjestävälle urheiluseuralle.  Jos joku muu yritys hoitaa 

myynnin, tulo ei ole sille verovapaata.  Urheiluseuran edellä mainitusta 

myynnistä saama provisio kuitenkin on sille itsellensä verovapaata tuloa.  

Tarjoilu- tai myyntitoimintaa ei tarvitse harjoittaa itse urheilukilpailupaikalla 

esimerkiksi urheilukentän sisäpuolella, kunhan se tapahtuu kentän välittömässä 

läheisyydessä.84 Oikeuskäytännössä on usein jouduttu pohtimaan tulon 

veronalaisuutta nimenomaan urheilutapahtumien yhteydessä. 
 

  KHO 1981 II 502: 

Raviurheilun ja hevosjalostuksen edistämiseksi toimivaa yhdistystä pidettiin 

yleishyödyllisenä.  Sen vedonlyönnistä saama tulo ei ollut liiketoimintaa. 

 

Ravikilpailut ja  vedonlyönti  rinnastettiin tässä ratkaisussa urheilukilpailuihin   ja   

arpajaisiin. 
 

  KHO 1981 II 502: 

Ampumahiihdon  MM-esikisat  ja  MM-kisat  järjestäneiden  yleishyödyllisten  

yhteisöjen veronalaiseksi tuloksi ei katsottu tuloja, jotka yhdistykset saivat 

kilpailupaikoille järjestetyn mainostilan vuokraamisesta.  Mainostuloja arvioitiin 

kertyvän n. 1 mmk, mistä yhdistykset joutuivat maksamaan kaupungille 

korvauksen mainostilojen saamisesta hiihtokeskuksessa.  Siihen nähden, että 

tulo saatiin lähinnä yhdistysten järjestämien urheilukilpailujen ajaksi 

kilpailupaikoille järjestetyn mainostilan myynnillä,  yhdistystä ei ollut verotettava 

mainostilojen vuokraamisesta saamastaan tulosta. 85 

                                                           
84 Ks. Nisonen: 1996, s. 5. 
85 Vrt.  KHO 1979  II  524.   Urheiluseura  oli  saanut  kaupungilta  korvausta  vastaan oikeuden myydä  
urheiluhallista  mainostilaa  liikeyrityksille.    Sopimusajan 28 kuukauden kokonaistuotto arvioitiin   
300.000  mk:ksi.   Tuo  tulo   oli   seuran  veronalaista   liiketuloa.   Myrskyn  mukaan ratkaisuun lienee  
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Yleishyödyllisen yhteisö voi saada tuloja jäsenlehdistä ja muista yhteisön 

toimintaa palvelevista julkaisuista.  Nämä tulot ovat tuloverolain mukaan 

verottomia.  Tulot muodostuvat lähinnä tilausmaksuista tai ilmoitustuloista.  

Jäsenlehdelle on tyypillistä, että lehti lähetetään pääasiassa jäsenyyden eikä 

tilausten perusteella.86  Tällöin julkaisutoiminnalta puuttuu elinkeinotoiminnalle 

tyypillinen ulospäinsuuntautuvuus.  Jos yhteisö julkaisee yleisölle tarkoitettuja, 

yleisessä myynnissä olevia tai tilattavia julkaisuja, jotka eivät palvele yhteisön 

toimintaa, on näistä saatu tulo luonteeltaan liiketoiminnan tuloa.87 Kun laissa on 

verovapaina mainittu vain jäsenlehdet ja muut yhteisön toimintaa välittömästi 

palvelevat julkaisut, oikeuskäytännössä lähes kaikki muu julkaisutoiminta on 

katsottu liiketoiminnaksi.  
 
Yleishyödyllisen yhteisön koulutus- ja julkaisutoiminta on katsottu muun muassa 
seuraavissa tapauksissa liiketoiminnaksi. 

 

KHO 1983/2922 II 507: 

Yhdistys, jonka tarkoituksena oli edistää merkonomien ammattitietoja ja -taitoja, 

järjesti koulutustilaisuuksia ja välitti niihin liittyvää opetusmateriaalia kaikille 

merkonomin tutkinnon suorittaneille perien jäsenyhdistystensä jäseniltä ja muilta 

merkonomeilta opintomaksuja. Yhdistyksen koulutus- ja välitystoiminnasta 

saamat kokonaistulot olivat verovuonna 1 154 984 mk ja kulut 1 041 762 mk. 

Lisäksi yhdistys sai kirjakaupalle välittämistään yhteistilauksista verovuonna 20 

000 mk. Koulutustoiminta katsottiin yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaiseksi 

liiketoiminnaksi. V 1979. Äänestys 4-3. 

 

KHO 1988/1197: 

Säätiön tarkoituksena oli johtamiskoulutuksen ja tutkimuksen järjestäminen ja 

edistäminen. Säätiö ylläpiti tarkoituksensa toteuttamiseksi instituuttia, jonka 

tehtävänä oli johtamiskoulutuksen ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen 

toteuttaminen ja kehittäminen sekä johtamiskysymyksiin liittyvä tutkimus-, 

                                                                                                                                                                          
vaikuttanut se,  että urheiluhalli oli yleisessä käytössä  eikä mainostiloja voitu pitää erottamattomana 
osana juuri tämän urheiluseuran urheilukilpailutuloista. Ks. Myrsky:1994, s. 292. 
86 Verohallituksen ohjeen mukaan jäsenlehteä voivat tilata myös muut kuin jäsenet,  mutta ulkopuolisten 
tilaajien   osuuden   tulee  olla  vähäinen .  KHO:n tapauksessa 1990/1828 B 524 ulkopuolisten tilaajien 
osuus oli noin 20 prosenttia.  Julkaisemisesta saatu tulo oli yhdistyksen elinkeinotuloa.  Ks. VH:n ohje 
yleishyödyllisille  yhdistyksille   ja säätiöille, Dnro 384/349/2007, 30.4.2007, s. 21. 
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julkaisu- ja tiedotustoiminta. Päätoimintamuotoina oli ollut verovuosina 1982 ja 

1983 liikkeenjohdon täydennyskoulutuskurssien järjestäminen. Kurssituotot, 

seminaarituotot ja muun koulutustoiminnan tuotot olivat olleet 4 777 890 mk 

vuonna 1982 ja 5 821 301 mk vuonna 1983. Osallistumista koulutukseen ei ollut 

rajattu. Säätiö ei ollut saanut tämän toiminnan tueksi avustusta valtion varoista 

eikä koulutustoimintaan kohdistettu välitöntä julkista valvontaa. Säätiön 

koulutustoiminta oli sen liiketoimintaa. Verovuosi 1982. Verovuosi 1983. 

Äänestys 4-1. 

 

KHO 1992/1819 B 501: 

Yhdistys, joka oli verotuksessa katsottu yleishyödylliseksi yhteisöksi, oli jo usean 

vuoden ajan julkaissut säännönmukaisesti kerran kuukaudessa ilmestyvää 

ilmaisjakelulehteä, jota oli jaettu kaikkiin talouksiin A:n kaupungin alueella. 

Lehdessä olivat saaneet julkaista mainoksia yhdistyksen jäsenliikkeet. Lehden 

tuotot, jotka olivat muodostuneet jäsenten maksamista ilmoituksista, olivat 

verovuonna olleet 746.157 markkaa ja kulut 698.037 markkaa. Kun otettiin 

huomioon lehden levikki ja sisältö, lehteä ei ollut pidettävä jäsenlehtenä. 

Yhdistyksen harjoittama julkaisutoiminta oli näin ollen liiketoimintaa ja siitä saatu 

tulo oli yhdistyksen veronalaista liiketuloa. Verovuosi 1987. 

 

 

Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden 

myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatu tulo ei ole 

elinkeinotuloa.  Verovapauden edellytyksenä on, että kysymys on varojen 

keräyksestä eikä myynnistä käypään hintaan kysyntä-tarjonta–tilanteessa.  

Ongelmana yleishyödyllisten yhteisöjen myyntitulojen verokohtelussa on usein 

juuri sen arvioiminen, onko kysymyksessä tuloverolaissa tarkoitettu 

varojenkeräys vai tavanomainen myynti.  Jälkimmäisessä tapauksessa myynti 

on verollista, ellei se liity yhteisön yleishyödylliseen toimintaan, tai jos 

tavanomaisten tuotteiden myynti kohdistuu muihin kuin yhteisön jäseniin.88 

Vero-vapaasta varojen keräyksestä oli kyse seuraavassa KHO:n ratkaisussa. 

 
  KHO 1993 T 5498: 

                                                                                                                                                                          
87 Ks. Lahti: 1999, s. 11. 
88 Eskelinen: 1997, s. 74.  
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  Yleishyödylliseksi yhteisöksi katsotun yhdistyksen harjoittamaa valistusluon-

  teista julkaisutoimintaa sekä kouluissa tapahtuvan tempausluontoisen paperin-   

  keräyksen välittämistä pidettiin yhdistyksen tarkoituksen mukaisena yleishyö-

  dyllisenä toimintana eikä liikevaihtoverolain 2 §:ssä tarkoitettuna liiketoiminnan 

  muodossa tapahtuvana toimintana.  Sen sijaan yhdistyksen harjoittama veistos-

  ten myynti kouluille ja raittiuslautakunnille oli liikevaihtoverolaina 2 §:n mukaista 

  liiketoiminnan muodossa harjoitettua tavaran myyntiä.   Koska veistokset oli tar-

  koitettu kouluissa pidettävän kilpailun tulo- ja varallisuusverolain 21 §:n 4 mo-

  mentin 3 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden myynnistä saatuna verovapaana 

  tulona eikä yhdistys ollut liikevaihtoverolain 17 §:n nojalla toiminnan tältäkään 

  osalta liikevaihtoverovelvollinen, minkä vuoksi yhdistys poistettiin liikevaihto-

  verovevollisten rekisteristä 1.10.1991 lukien. 

 

Elinkeinotoimintana ei pidetä sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai 

työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa 

huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa 

valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista 

palveluksista saatua tuloa.   
    

Myös bingopelin pitämisestä saatu tulo on verovapaata. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittane sitä, etteivät nämä missään olosuhteissa voisi olla elinkeinotuloa, 

vaan sitä, että yleishyödyllisen yhteisön tavanomaisena varojenkeräysmuotona 

saamat bingotulot eivät ole veronalaista tuloa.  Toisaalta säännöksen 

lainsäädäntöhistoriasta johtuen siitä saatuja tuloja voi olla vaikea verottaa.89  

Ratkaisevaa tässäkin on yhteisön tosiasiallinen toiminta.  Yhteisöllä on oltava 

myös aatteellista toimintaa, jonka rahoittamiseen bingotoiminnan tulot on 

yksinomaan ja välittömästi käytettävä.  Mikäli yhteisö itse ei harjoita varsinaista 

aatteellista toimintaa, vaan on esimerkiksi ns. tukiyhdistys, on tilanne 

ongelmallinen.  Ollakseen yleishyödyllinen, tukiyhdistyksellä tulisi olla 

mieluummin useita tuettavia yleishyödyllisiä yhteisöjä.  Mikäli tukiyhdistys ei 

tosiasiassa tue mitään, vaan sen tulos jatkuvasti on nolla tai voittovarat 

rahastoidaan tai käytetään esimerkiksi investointeihin, ei sitä voida pitää 

yleishyödyllisenä yhteisönä ja sen kaikki tulot ovat veronalaisia.  

                                                           
89 Myrsky: 2007, s. 51. 
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5.  YLEISHYÖDYLLISTÄ YHTEISÖÄ KOSKEVASTA MUUSTA VEROLAIN-  

SÄÄDÄNNÖSTÄ 

5.1.  Kiinteistötulot 

 

Yleishyödyllisen yhteisön  kiinteistötulot ovat verovapaita valtionverotuksessa.  

Tuloverolain 23.1 §:n mukaan veronalaista kiinteistötuloa on kuitenkin kunnalle 

ja seurakunnalle 90 

 

1) muuhun   kuin   yleiseen  tarkoitukseen  käytetyn  kiinteistön tuottama 

tulo; 

2) muuhun   kuin   yleishyödylliseen  tarkoitukseen  käytetyn  kiinteistön  

tuottama tulo; 

3) muuhun   kuin  yleiseen   tarkoitukseen   käytetyn    kiinteistön   osan  

tuottama tulo; 

4) muuhun  kuin  yleishyödylliseen   tarkoitukseen  käytetyn   kiinteistön 

osan tuottama tulo. 

 

Kiinteistön tuottamana tulona pidetään myös metsätalouden pääomatuloa (TVL 

23.4 §).  Kiinteistön luovutuksesta saatu luovutusvoitto on aina henkilökohtaista 

tuloa. 

 

Jos kiinteistö kuuluu yhteisön elinkeinotulolähteeseen, verotetaan myös 

kiinteistöstä saadut tulot yhteisöverokannan mukaisesti elinkeinotulona (26 %).  

Elinkeinoverolain 53 §:n mukaan kiinteistö kuuluu elinkeinotulolähteeseen, jos 

                                                           
90 TVL:n  124 § 3 momentin  mukaan  kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti  on   6,1828. 
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sitä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa  välittömästi tai 

välillisesti edistäviin tarkoituksiin.   

 

Kiinteistöllä tarkoitetaan kaikkea siviilioikeudellisesti kiinteistönä pidettävää 

omaisuutta. Kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen toisen 

maalla olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai muuhun laitokseen, joka 

hallintaoikeuksineen maahan voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa 

kolmannelle henkilölle (TVL 6 §). 91 

 

Kiinteistöjä ovat siten muun muassa maa- ja metsäalueet, määräalat, muut 

maa-alueet, koskiosuudet, osa pysyvistä käyttöoikeuksista kiinteistöön, 

yhteismetsäosuus ja pysyvä rasite siirtokelpoisella vuokratontilla olevaan 

rakennukseen. Kiinteistötuloja ovat muun muassa vuokratulo, viljelytulo, 

maatalouden tuottama tulo, käyttökorvaukset rasitteista, metsätalouden 

pääomatulo eli puunmyyntitulo ja kiinteistöyhtymästä saatu tulo. 

 

Tuloverolaissa ei ole määritelty, mitä yleisellä tai yleishyödyllisellä käytöllä 

tarkoitetaan.  Lähtökohtaisesti on kuitenkin selvää, että kiinteistön yksityiskäyttö 

ei tällaista ole, olivatpa sitten käyttäjinä jäsenet tai jotkut muut yksityishenkilöt. 

Esimerkiksi yhdistysten omistamat vapaa-ajan asunnot lienevät pääsääntöisesti 

yksityiskäytössä.  Tästä on osoituksena seuraava KHO:n päätös. 
 

  KHO 1979/3705 II 507: 

Erä- ja kennelkerhon kiinteistö majoineen oli ollut vain yhdistyksen jäsenten 

virkistyskäytössä.  Koska kiinteistöä ei ollut käytetty TVL:n 13 §:n 1 momentissa 

mainittuun yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen, yhdistys, jota pidettiin 

yleishyödyllisenä yhteisönä, oli verovelvollinen kunnallisverotuksessa kiinteistö-

tulosta. Verovuosi 1976. 

                                                           
91 Ks. Myrsky: 2004, s. 137.    Myrskyn  mukaan kiinteistön  käsitettä on laajennettu  siitä,  mitä se  olisi 
siviilioikeudellisten  säännösten   mukaan.  Jos  siis  tuloa  on   myös  sellaisesta  toisen  maalla  olevasta  
rakennuksesta,   rakennelmasta tai muusta  laitoksesta,   joka    hallintaoikeuksineen     maahan  voidaan 
maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle, kysymys on kiinteistötulosta. Jos taas tuloa 
on sellaisesta    toisen    maalla   olevasta   rakennuksesta,    rakennelmasta    tai    muusta     laitoksesta,     
jota hallintaoikeuksineen  maahan ei voida maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle, 
kysymys ei ole kiinteistötulosta.  Kyse on yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulosta. 
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Yksityiskäytöstä    on    yleensä     kyse   myös   silloin   kun   yhteisö    vuokraa 

omistamastaan  kiinteistöstä asuin-,  loma- tai liikehuoneistoja.    Samoin  myös 

talonmiehen asuntona oleva kiinteistön osa katsotaan yksityiskäytöksi. 

 

Siltä osin kuin yleishyödyllinen yhteisö käyttää kiinteistöä yleishyödylliseen tai 

yleiseen tarkoitukseen, siitä saatu tulo on verovapaata kiinteistötuloa.  Yleistä 

käyttöä on yhteiskunnan tarpeita palveleva käyttö.  Yleishyödyllistä käyttöä on 

yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttaminen kiinteistöllä tai kiinteistön 

vuokraaminen yleishyödylliseen käyttöön.  Yleistä ja yleishyödyllistä käyttöä  on 

kiinteistön käyttö esimerkiksi kouluna, kirkkona, kirjastona, valtion virastona tai 

sairaalana.92  Seuraavissa KHO:n päätöksissä on katsottu, että kiinteistön 

käyttö liittyy yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. 
 

  KHO 1983/4429 II 509: 

Yleishyödylliseksi yhteisöksi katsotun säätiön tarkoitus oli tukea vähävaraisia 

opiskelijoita rakennuttamalla ja vuokraamalla opiskelija-asuntoja.  Säätiön 

kiinteistön rakennuksen pinta-alasta suurin osa oli vuokrattu opiskelija-

asunnoiksi.  Sanottu osa kiinteistöstä oli TVL:n 13 §:n mukaisesti yleishyödyllisen 

yhteisön toiminnan tarkoituksen mukaisessa käytössä eikä säätiö siten ollut 

velvollinen maksamaan kunnallisveroa sanotusta kiinteistön osasta.  Verovuosi 

1976. 

 

  KHO 1982 T 5002: 

Seurakuntayhtymä ei ollut kunnallisverotuksessa verovelvollinen sellaisen 

kiinteistönosan vuokratulosta, joka oli vuokrattuna kaupungille kaupungin 

toimisto- ja  lastenseimikäyttöön, sekä kaupungin veroviraston käyttöön 

verovirastoksi ja siihen liittyväksi arkistoksi. 

 

  KHO1985/904 II 509: 

Kiinteistöosakeyhtiö, jonka kuntainliiton jäsenkunnat perustivat ja jonka osakekannan ne 

omistivat, tarkoituksena oli vuokraoikeuden nojalla hallita kuntainliitolta vuokrattua 

tonttia ja omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta ja vuokrata rakennuksen 

huonetilat kuntainliitolle sairaalan hallinto- ja toimistotiloina käytettäväksi.  Yhtiön 

mahdollisesti jakama voitto samoin kuin sen purkautuessa netto-omaisuus oli käytettävä 
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terveyden- ja sairaanhoidon edistämiseen jäsenkuntien alueella.  Yhtiö katsottiin 

yleishyödylliseksi yhteisöksi.  Sen puheena olevasta kiinteistöstä saamat vuokratulot 

olivat verovapaita.  Ennakkotieto.  Verovuodet 1984-1985.  Äänestys 4-4.   

 

 

5.2.   Henkilökohtaisen tulolähteen tulo 

 

Henkilökohtaisen tulolähteen tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaita 

tuloja.  Näitä tuloja ovat muun muassa osinkotulot, korkotulot, jäsenmaksut, 

luovutusvoitot, lahjoitukset, avustukset, osakehuoneistojen vuokratulot ja 

siirtokelvottomalla vuokrasopimuksella vuokratun rakennuksen edelleen 

vuokraamisesta saadut tulot.  Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat 

yleensä myös kiinteistöistä saadut tulot. Nämä tulot ovat kuitenkin veronalaisia, 

jos ne on saatu muusta kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevasta 

kiinteistöstä tai kiinteistön osasta. 

 

Jos yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa, voivat edellä mainitut 

tulot kuulua elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja olla näin veronalaista 

elinkeinotuloa.  Arviointi tehdään liiketoiminnan tunnusmerkkien perusteella. 

Esimerkiksi vuokratulot saattavat olla tietyissä tapauksissa elinkeinotuloja, 

kuten seuraavasti KHO:n tapauksesta ilmenee.   Vuokrauksen laajuus ei tehnyt  

toiminnasta elinkeinotoimintaa, vaan vuokrauksesta saadut tulot olivat 

henkilökohtaisina tuloina verovapaita. 
 

  KHO 1977 II 654: 

Säätiö  vuokratessaan  omistamillaan  tonteilla  sijaitsevissa  120  asuinraken-

nuksissa  olevia  418 asuinhuonetta  ja  5  taiteilija-ateljeeta  ei  harjoittanut elin-

keinotoimintaa. 

 

Arvopaperikaupan osalta verohallitus on linjannut yleishyödyllisen yhteisön 

osalta seuraavasti.  Jos toimintaa pidetään TVL:n mukaan verotettavana 

sijoitustoimintana, se on täysin verovapaata, mutta jos se on elinkeinotoimintaa, 

tulo verotetaan täysimääräisesti yhteisön tulona.  Lähtökohtaisesti 
                                                                                                                                                                          
92 VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.  Dnro 384/349/2007, 30.3.2007, s. 19. 
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yleishyödyllisen yhteisön arvopaperisijoittaminen pysyy TVL:n mukaisena 

sijoitustoimintana.  Vaikka yleishyödylliset yhteisöt eivät saa kilpailla 

veronalaisen elinkeinotoiminnan kanssa, arvopaperisijoittaminen ei kuitenkaan 

ole sellainen ala, jota yrittäjien väliset neutraalisuusnäkökohdat vaatisivat 

verotettavaksi elinkeinotulona.  Yleishyödyllisen yhteisön arvopaperikauppaa 

voidaan vain poikkeuksellisesti pitää elinkeinotoimintana.  Tällöin huomiota 

tulee kiinnittää muun muassa siihen, missä määrin varoja käytetään 

yleishyödylliseen toimintaan.  Euromääräisillä rajoilla toiminnan luonnetta ei 

voida ratkaista.93  Tässäkin yhteisön tosiasiallinen kokonaistoiminta on 

ratkaisevaa.  Mikäli arvopaperisijoittaminen ja -kauppa on yhteisön todellista 

pääasiallista toimintaa, sitä harjoitetaan riskipääomalla eikä varoja yksinomaan 

ja välittömästi käytetä yleishyödylliseen tarkoitukseen, lienee toiminta katsottava 

elinkeinotoiminnaksi.  Tällaista yhteisöä ei myöskään voine pitää 

yleishyödyllisenä, ellei sillä ole todellisuudessa aatteellista, yleiseksi hyväksi 

tapahtuvaa toimintaa, vaan toiminnan tarkoitus on pyrkimys taloudellisen edun 

tuottamiseen toimintaan osallisille.  

 

 

5.3.  Arvonlisäverotus 

  

Myös yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus voi syntyä vain, jos 

toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa.  Arvonlisäverolain 4 §:n 

mukaan yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin verovelvollinen ainoastaan siinä 

tapauksessa, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään 

tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona.     

 

Laissa ei määritellä mitä liiketoiminnan muodossa toimimisella tarkoitetaan. 

Verotuskäytännössä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana on pidetty 

ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä 

toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski. 

 

                                                           
93 Myrsky: 2007, s. 50. 
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Arvonlisäverotuksen neutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi liiketoiminnan 

muoto-käsitettä tulkitaan laajasti. Jos myytävät tavarat tai palvelut kilpailevat 

muiden vastaavien yleisillä markkinoilla esiintyvien hyödykkeiden kanssa, 

myynnin katsotaan pääsääntöisesti tapahtuvan liiketoiminnan muodossa. 

 

Ansiotarkoituksella tarkoitetaan voiton tavoittelun lisäksi muunlaisen 

taloudellisen hyödyn tavoittelua riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen 

toiminnasta saatava voitto käytetään tai kenelle toiminnasta syntyvä hyöty 

koituu. Myös omakustannushintaan tapahtuvaa myyntiä voidaan pitää 

ansiotarkoituksessa tapahtuvana. 

 

Jotta toiminnan katsottaisiin tapahtuvan liiketoiminnan muodossa, sen tulisi olla 

jatkuvaa tai ainakin toistuvaa. Yksittäisen myyntitapahtuman ei yleensä katsota 

tapahtuvan liiketoiminnan muodossa, ellei se liity muuhun liiketoimintaan. 

 

Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana ja arvonlisäverollisena liiketoimin-

tana on pidetty oikeuskäytännössä laajaan asiakaspiiriin kohdistuvaa, jatkuvaa 

ja suunnitelmallista kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa toimintaa, joka ei 

välittömästi liity yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen.94 

 

Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröimisen perusteissa 

voinee karkeasti jaotellen katsoa olevan kolme tasoa:   

 

1)    Yhteisö ei harjoita tuloverotuksessa elinkeinotoiminnaksi katsottavaa 

toimintaa eikä toimintaa harjoiteta myöskään liiketoiminnan muodossa.  

Tällöin yhteisöä ei voida rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi.   

 

2)    Yhteisön liiketoiminnan liikevaihto ei ylitä tilikaudella verollisen toiminnan 

alarajaa 8.500 euroa, tai toimintaa ei pidetä tuloverotuksessa 

elinkeinotoimintana TVL 23 §:n perusteella, mutta sitä voidaan katsoa 

                                                           
94 Esim. KHO 31.12.1996 T 4046. 
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harjoitettavan liiketoiminnan muodossa. Yhteisö voidaan rekisteröidä 

liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi.   

 

3)    Yhteisön harjoittamaa toimintaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna 

elinkeinotoimintana ja arvonlisäverolaissa tarkoitettuna verollisena 

liiketoimintana. Yhteisö on merkittävä arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin. 

 

Silloinkin kun liiketoimintaa ei harjoiteta, yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin 

verovelvollinen tarjoilupalvelun ottamisesta omaan käyttöön siinä tapauksessa, 

että yhteisö järjestää henkilökunnalleen työpaikkaruokailun.95   

 

Lisäksi yleishyödyllinenkin yhteisö on verovelvollinen kiinteistöhallintapalvelun 

ottamisesta omaan käyttöön, silloin kun kiinteistöhallintapalvelujen tuottaminen 

liittyy yhteisön harjoittamaan taloudelliseen toimintaan ja sen kiinteistö-

hallintapalveluista maksamat palkkakustannukset sosiaalikuluineen ylittävät 

35.000 euroa vuodessa.96 

 

Tavaran maahantuonnista on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron tavaran-

haltija.  Myös ne, jotka muutoin eivät harjoita arvonlisäverollista toimintaa, 

esimerkiksi yleishyödylliset yhteisöt ja yksityishenkilöt, joutuvat siten 

suorittamaan arvonlisäveron maahantuonnista.97 Jos yleishyödyllisen yhteisön 

tekemien yhteisöhankintojen arvo ilman veron osuutta kuluvana tai edellisenä 

kalenterivuotena on vähintään 10.000 euroa, yhteisö voi joutua suorittamaan 

arvonlisäveron myös yhteisöhankinnasta.98 

 

 

5.4.  Kiinteistövero 

 

                                                           
95 AVL 25 a § 
96 AVL 32 §,  KHO  23.12.2004 T 3364 (vuosikirja) 
97 AVL 86 b § 
98 AVL 26 c § 2 momentti 
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Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä 

yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 

kiinteistöveroprosentin kiinteistöverolain 11 §:ssä säädettyä alarajaa 

alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä 

tai yleishyödyllisessä käytössä.  Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi 

voidaan määrätä myös 0,00.  Alemman kiinteistöveroprosentin soveltaminen 

edellyttää siis, että kiinteistön omistava yhteisö täyttää tuloverolain 22 §:n 

yleishyödyllisyyden kriteerit ja että ko. kiinteistö on pääosin yleisessä tai 

yleishyödyllisessä käytössä.  Yleistä käyttöä on kiinteistön käyttö esim. kouluna, 

kirkkona, kirjastona, valtion virastona tai sairaalana.99   Yleishyödyllistä käyttöä 

on yleishyödyllisen yhteisön oma, tai jonkin toisen yleishyödyllisen yhteisön, 

yleishyödyllisen toiminnan käyttö.  Jos kiinteistö on pääosin elinkeinotoiminnan 

käytössä tai yksityiskäytössä, alennettua kiinteistöveroprosenttia ei voi soveltaa. 

Alennettua veroprosenttia ei voida soveltaa myöskään tuloverolain 20 ja 21 

§:ssä määriteltyihin kokonaan ja osittain verovapaisiin yhteisöihin, koska 

kiinteistöverolain 13 a §:ssä viitataan tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuihin 

yleishyödyllisiin yhteisöihin. 

 

 

6. YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VERONHUOJENNUS  

 6.1.  Huojennuksen myöntämisen edellytykset 

 

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhtei-

söjen tulo, joka tuloverolain mukaan on veronalaista, voidaan tuloverotuksessa  

osittain tai kokonaan katsoa verovapaaksi laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.  

Huojennus voi koskea sekä elinkeino- että kiinteistötuloa.100 Kysymys on ns. 

superhyödyllisistä yhteisöistä, joiden verotuksellinen status verovapauden 

osalta on korkeampi kuin tavallisten yleishyödyllisten yhteisöjen, koska ne 

voivat saada täyden verovapauden TVL 23 §:n mukaisista elinkeinotuloista ja 

kiinteistö-tuloista.  Tällöin ei pelkkä yleishyödyllisyys riitä, vaan toiminnan tulisi 

                                                           
99 VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, Dnro 753/32/2005, 1.6.2005, s. 19. 
100  Lakia säädettäessä pyrittiin siihen, että menettelyn tarkoituksena ei ole muuttaa yleishyödyllisten 
yhteisöjen verotuksellista asemaa ja että huojennus koskisi vain harvoja yhteisöjä (KM 1975:2, s.29). 
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olla lisäksi yhteiskunnallisesti merkittävää.101  Superhyödyllisinä yhteisöinä on 

pidetty muun muassa poliittisia puolueita, hyväntekeväisyys-, vammais- ja 

opiskelijajärjestöjä, urheiluliittoja ja -seuroja sekä uskonnollisia yhdistyksiä ja 

nuorisoyhdistyksiä.102 

 

Arvonlisäverotuksessa ei vastaavaa erityislakia ole, vaikka huojennus 

myönnettäisiinkin, toiminta on edelleen arvonlisäverolain alaista. 

 

Veronhuojennuslain mukaan yhteisön tulee täyttää seuraavat edellytykset vero-

vapauden saamiseksi: 

 

1.  Hakijan  tulee olla TVL 22 §:ssä  tarkoitettu  yleishyödyllinen yhteisö. 

 

2.  Hakija harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. 

- yleishyödyllisen  yhteisön  voidaan  katsoa  harjoittavan      

yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, jos sen varsinaisena 

tarkoituksena on  valtiollisiin  asioihin  vaikuttaminen  rekisteröitynä 

puolueena  taikka sosiaalisen  tai muun  yhteiskunnallisesti  tärkeitä 

palvelevan toiminnan harjoittaminen. 

 

3. Veronhuojennusta  voidaan  pitää  perusteltuna yhteisön toiminnan 

yhteiskun-   

    nalle tuottamaan etuuteen nähden. 

- tämän  on  ymmärretty tarkoittavan sitä,  että yhteisön toiminta 

tuottaa  yhteiskunnalle  niin  paljon etua,  että  verotuloista  voidaan 

luopua.103 

 

4. Yhteisön   varoja  ja  tuloja  käytetään  yhteiskunnan  kannalta tärkeään yleis- 

    dylliseen toimintaan. 

                                                           
101 Myrsky: 2004, s. 145. 
102 Eskelinen: 1997, s.131. 
103 Linnakangas: 1987, s. 57. 
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- veronhuojennuksen  myöntäminen  ei  pääsääntöisesti  ole mah-                 

dollista, jos yhteisön varat on suurimmaksi osaksi sijoitettu  muuhun 

kuin yleishyödyllisessä tai  yleisessä käytössä olevaan  omaisuu-

teen tai, jos yhteisön tuloja ei käytetä pääasiallisesti 

yleishyödylliseen toimintaan.104   Näin on menetelty silloin, kun 

alunperin yleishyödyllinen toiminta on  jäänyt taka-alalle ja liiketo-

minnasta on tullut yhdistyksen  toimintamuoto. Muuta kuin myö-

hempää aatteellista  tarkoitusta varten  toteutettu varojen pitkä-

aikainen rahastointi saattaa myös  johtaa huojennushakemuksen 

hylkäämiseen.105 

   

5. Veronhuojennuksesta ei saa aiheutua muille vastaavaa toimintaa 

harjoittaville 

    vähäistä suurempaa haittaa. 

 

6. Yhteisön  toiminta on  koko valtakunnan  alueen kattavaa  tai muuten laajaa,   

   vakiintuneen muodon saavuttanutta ja pysyvää. 

 

7.Jos veronhuojennus koskee kiinteistöä, kiinteistön tulee olla pääasiassa 

    yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. 

KHO on ottanut kantaa yleishyödyllisen yhteisön toiminnan yhteiskunnalliseen 

merkittävyyteen esim. seuraavissa tapauksissa: 

 

KHO 1990/3879 B 550: 

Kiinteistöosakeyhtiön, jonka toimiala oli vuokraoikeuden nojalla hallita erästä 

Helsingin kaupungissa olevaa tonttia sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua 

liike- ja toimistorakennusta, osakekannan omistivat ammatillinen keskusjärjestö 

ja sen jäsenjärjestöt. Rakennuksen eli niin sanotun ammatillisen keskusjärjestön 

talon lattiapinta-alasta suurin osa oli toimistokäytössä siten, että osa oli yhtiön 

käytössä, osa osakkaiden käytössä ja osa oli vuokrattuna muille. 

                                                           
104 Ks. KM 1975:2, s. 31. 
105 Eskelinen: 1997, s. 131. 
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Kiinteistöosakeyhtiö ei ollut eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen 

veronhuojennuksista annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu yhteiskunnallisesti 

merkittävää toimintaa harjoittava yleishyödyllinen yhteisö. 

 

 

 

KHO 1990/3880 B 551: 

Säätiön tarkoituksena oli ylläpitää rakennuksia, joista yhdessä oli urheilujärjestön 

toimitalo ja muissa liikuntatiloja tai liikuntaa palvelevia tiloja. Tarkoituksensa 

toteuttamiseksi säätiön tuli rakentaa mainitut rakennukset, huolehtia 

rakennustoiminnan rahoittamisesta, hoitaa rakennuksia ja luovuttaa tiloja 

järjestön ja muiden liikuntajärjestöjen käyttöön kohtuullista vuokraa vastaan. 

Veronhuojennushakemuksen mukaan säätiö ylläpiti Helsingissä kiinteistöä, jolla 

olevan rakennuksen toimitiloista suurin osa oli erilaisten urheilujärjestöjen ja osa 

erilaisten yhtiöiden käytössä. Säätiön Turussa olevasta kiinteistöstä suurin osa 

oli vuokrattuna eräille yhtiöille toimitiloiksi. Säätiö ei ollut eräiden yleishyödyllisten 

yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu 

yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittava yleishyödyllinen yhteisö. 

 

KHO 1997/2202: 

Kiinteistöalan koulutusta harjoittava säätiö toimi sääntöjensä mukaisen 

yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi ylläpitämällä kiinteistöalan 

ammatillista oppilaitosta, tukemalla taloudellisesti alan koulutusta antavia 

organisaatioita ja järjestämällä muun muassa ammattioppilaitos- ja 

ammattikorkeakoulutasoista koulusta sekä kurssimuotoista opetusta 

kiinteistöalalla eri puolilla maata. Säätiö oli järjestänyt kiinteistöalan 

tutkintokoulutusta vuodesta 1990 lukien. Opetushallitus valvoi sen 

koulutustoimintaa ja se oli saanut toimintaansa avustusta valtion varoista. 

Vuoden 1997 alusta lukien säätiön ylläpitämästä oppilaitoksesta oli tullut 

valtakunnallinen erikoisoppilaitos, joka kuului aikuiskoulutuskeskuksia koskevan 

lainsäädännön alaisuuteen. Säätiö tuki alan koulutus- ja tutkimustoimintaa myös 

apurahoin. Katsottiin, että säätiön harjoittama toiminta oli siten yhteiskunnallisesti 
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merkittävää ja valtakunnan alueen kattavaa tai muutoin laajaa toimintaa, kuin 

tarkoitetaan eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa 

laissa. Korkein hallinto-oikeus kumosi verohallituksen päätöksen, jolla oli hylätty 

säätiön veronhuojennushakemus koulutustoiminnasta saaduille tuloille, ja asia 

palautettiin verohallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Verovuodet 1995-1999. 

Äänestys 3-2. 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Huojennuksen hakeminen 

 

Verohallituksen määräämä verovirasto myöntää lain mukaisen veronhuojennuk-

sen määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.106 Vapautusta 

on haettava kirjallisesti neljän kuukauden kuluessa sen verovuoden 

päättymisestä, jolta vapautusta pyydetään.  Hakemukseen on liitettävä asian 

ratkaisemiseksi tarvittava selvitys, minkä lisäksi hakija on velvollinen 

kehotuksesta antamaan tarvittaessa muita lisätietoja ja selvityksiä.  Ennen 

veronhuojennuksen myöntämistä uudelle hakijayhteisölle tai yhteisölle, jonka 

olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos, verohallituksen on hankittava 

asiasta lausunto yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnalta.  

Veronhuojennuksen myöntäjä määrää ne ehdot, joilla yhteisö säilyttää 

oikeutensa veronhuojennukseen.  Hakemus on käsiteltävä kiireellisesti ja, mikäli 

mahdollista, kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä.107 

  

 
                                                           
106 L eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 4 §.  Verohallituksen päätöksen 
mukaisesti ko. veronhuojennukset myöntää Savo-Karjalan verovirasto määräajaksi, kuitenkin enintään 
viideksi vuo-deksi.  Päätös on maksullinen. 
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6.3.  Veronhuojennuksen saajien valvonta 

 

Veroviraston on määräämästään ajankohdasta alkaen kokonaan tai osittain 

peruutettava yhteisölle myönnetty veronhuojennus: 

 

1) jos  havaitaan, että  yhteisö on muuttunut sellaiseksi,  että  sitä ei 

enää voida pitää tässä laissa tarkoitettuna yhteiskunnallisesti 

merkittävää toimintaa harjoittavana yleishyödyllisenä yhteisönä; 

 

2) jos  sen toiminta,  josta veronhuojennus on myönnetty,  on  

kokonaan  tai  osittain   muuttunut   sellaiseksi, ettei  siitä  enää  

voida myöntää veronhuojennusta; tai 

 

3) jos yhteisö ei ole noudattanut  niitä  veronhuojennuksen  

myöntäjän  määräämiä ehtoja,  joilla yhteisö  säilyttää oikeutensa  

veronhuojennukseen.108 

 

Myönnetty veronhuojennus ei vapauta yhteisöä siitä ilmoittamisvelvollisuudesta,  

joka  sillä  ilman huojennusta olisi  verotusmenettelystä annetun lain mukaan.109 

Yhteisön on lisäksi veroilmoituksen antamisen yhteydessä annettava 

verovirastolle sellainen selvitys, kuin verohallitus määrää.  Lisäksi yhteisön on 

järjestettävä kirjanpitonsa siten, että siitä käy selville tulo, jota veronhuojennus 

koskee.110 

 

 

7.  LOPUKSI 

7.1.  Valvonta ja ohjaus 

 

                                                                                                                                                                          
107 L eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 6 §. 
108 L eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 7 §. 
109 Mikäli ilmoittamisvelvollisuus laiminlyödään, myönnetty veronhuojennus voidaan perua. 
110 Lisäksi yhdistys tai säätiö voi saada veronhuojennuksen VML 88 §:n nojalla.   
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Verolakien noudattamista valvovat valtiovarainministeriö ja sen alaiset verovi-

ranomaiset. Patentti- ja rekisterihallituksella on velvollisuus valvoa säätiöiden 

hallintoa säätiölain mukaan.  Yhdistyslaissa ei vastaavaa säännöstä ole.  

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön on noudatettava soveltuvin osin samoja 

ilmoittamisvelvollisuutta koskevia sääntöjä kuin muiden yhteisöjen.   Yhdistys 

syntyy kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. Yleishyödyllinen yhteisö ei 

kuitenkaan synny rekisteröinnillä, vaan yhdistyksen yleishyödyllisyys määräytyy 

sen kunakin verovuotena harjoittaman todellisen toiminnan perusteella, jonka 

toteamiseksi yhdistyksen on annettava veroilmoitus, ellei yhdistystä erikseen 

ole ilmoitusvelvollisuudesta vapautettu.   

 

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten 

yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain perusteella myönnetty veron-

huojennus ei myöskään vapauta yhteisöä ilmoittamisvelvollisuudesta.   

  

Yhdistyksen veroilmoituksesta on käytävä ilmi yhdistyksen tosiasiassa 

harjoittama aatteellinen toiminta, varojenhankinta ja varojen käyttökohteet joko 

tuloslaskelmaerittelyistä tai toimintakertomuksesta tai muusta selvityksestä 

  

Mikäli yhdistys on saanut yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien 

yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain perusteella 

veronhuojennuksen, on veroilmoitukseen liitettävä tilintarkastajien vakuutus 

siitä, että kirjanpidosta käy selville tulo, jota veronhuojennus koskee, sekä 

jäljennös verohuojennuspäätöksestä. 

 

Uuden yhdistyksen on toimitettava verotoimistoon yhdistyksen säännöt. Samoin 

aina jos sääntöjä muutetaan, on uudet säännöt ilmoitettava yhdistysrekisteriin ja 

verotoimistoon. 

 

Viime vuosiin saakka yhdistysten ja säätiöiden verovalvonta on ollut kuitenkin 

melko kevyttä.  Joitain vuosikymmeniä sitten yhdistys- ja säätiömuodossa 

harjoitettu toiminta oli pääsääntöisesti perinteistä yhdistys- ja järjestötoimintaa, 
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johon ei ole liittynyt juurikaan fiskaalista valvontaintressiä.  Toisaalta yhdistykset 

ja säätiöt ovat monessa tapauksessa olleet ensimmäisiä toimijoita tietyillä 

aloilla, joille on sittemmin yleisen maksukyvyn lisääntyessä syntynyt myös 

yritys-toimintaa tai julkinen valta on saattanut ryhtyä harjoittamaan samaa 

toimintaa. 

 

Yhdistysten varainhankinta on kehittynyt viime vuosina yhä selvemmin 

elinkeinotoiminnan suuntaan ja siihen liittyen kilpailunäkökohdat ovat 

luonnollisesti korostuneet.   Näin ollen myös verottajan valvontaintressi on 

kasvanut.  Verohallitus, joka vastaa verovelvollisten yhdenmukaisesta 

verotuksesta, on katsonut, että tässä tilanteessa verotuskäytännön 

yhtenäistämiseksi on ollut erityisen tärkeää saada valtakunnallinen ja julkinen 

ohje.111 Tämän vuoksi Verohallitus on antanut verotusohjeen yleishyödyllisille 

yhdistyksille ja säätiöille 30.4.2007 Dnro 384/349/2007.112 Ohje ei ole kattava 

esitys yleis-hyödyllisten yhteisöjen verotuksesta. Ohjeen tarkoituksena on 

selventää yleishyödyllisyyden ja elinkeinotoiminnan arviointia ja ottaa esille 

yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä.  Lisäksi 

Verohallitus on antanut uuden ohjeen talkootyön verotuksesta  Dnro 

508/32/2005. 

 

Yhteisön yleishyödyllisyyttä voidaan arvioida myös annettujen oikeustapausten 

valossa.  Aikatekijän lisäksi oikeustapausten prejudikaattiarvoa pohdittaessa 

tulee huomioida se, että päätökset koskevat aina yksittäistapauksellisia olo-

suhteita.  Tapauksessa KHO 1998 T 2104 oli kysymys yhteiskunnallisten olojen 

muuttumisesta ja muutosten vaikutuksesta muutoin sovellettavaan ennakko-

päätössääntöön.113 
 

KHO 1998/2104 1998:52: 

                                                           
111 Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset työryhmämietintö 21.6.2006, s. 46. 
112 Ohje korvaa Verohallituksen ohjeen Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, Dnro 
753/32/2005 (annettu 1.6.2005) sekä ohjeen tarkennuksen Dnro 1756/349/2005 (annettu 19.12.2005). 
113 VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.  Dnro 384/349/2007, 30.3.2007, s. 3.   
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Korkein hallinto-oikeus oli antanut ratkaisun 1984 II 505, jonka mukaan 

omakustannusperiaatteella toiminut osuuskunta, joka ylläpiti ja hoiti 

vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta, oli tulo- ja varallisuusverolain 13 §:ssä 

tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta ei ollut liiketoimintaa. 

Verohallitus oli lääninverovirastoille ja verotoimistoille 26.10.1984 

osoittamassaan kirjeessä nro 10101/41/84 viitannut sanottuun päätökseen ja 

lausunut käsityksenään, että tuota päätöstä voidaan soveltaa myös 

osakeyhtiömuotoiseen paikallista vesi- ja viemärilaitosta hoitavaan yhteisöön, jos 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainitut seikat muutoin ovat 

olemassa. Mainitusta päätöksestä oli muodostunut oikeus- ja 

verotuskäytännössä noudatettu ennakkopäätössääntö. Korkein hallinto-oikeus oli 

toisaalta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemistä arvonlisäverolain 

voimaantulosta 1.6.1994 lukien koskevassa ratkaisussaan 1997:37 katsonut, että 

vesiosuuskunnan veden myynnistä saamaa tuloa ei ollut pidettävä tuloverolain 

23 §:n nojalla tuloverotuksessa verovapaana, vaan se oli osuuskunnan 

veronalaista elinkeinotuloa. 

Vesi- ja viemärilaitostoimintaa harjoittavaa lähes kokonaan kunnan omistuksessa 

olevaa osakeyhtiötä A oli pidetty jatkuvasti korkeimman hallinto-oikeuden 

ratkaisun 1984 II 505 mukaisesti verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, jonka 

toiminta ei ollut elinkeinotoimintaa. Näin oli tapahtunut myös verovuodelta 1994 

toimitetussa verotuksessa, johon veroasiamies haki muutosta katsoen, että 

noudatettu verotuskäytäntö oli virheellinen. Lääninoikeus hyväksyi 

veroasiamiehen valituksen ja katsoi, että A:ta ei ollut pidettävä yleishyödyllisenä 

yhteisönä, minkä vuoksi se oli velvollinen suorittamaan tuloveroa saamastaan 

elinkeinotulosta. A haki muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka 

myönsi valitusluvan. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vesiosakeyhtiö A:n olosuhteet olivat nyt 

erilaiset kuin oli ollut vuonna 1984 ratkaistussa tapauksessa, kun otettiin 

huomioon korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 1997:37 ja arvonlisäverolaista 

ilmenevä kytkentä yhteisön veronalaiseen elinkeinotuloon. Vesi on 

kulutushyödyke, jonka jatkuvaa myyntiä asiakkaille vastiketta vastaan arvioidaan 

nykyisin laadultaan eri tavalla kuin ennen, vaikka olosuhteissa ei muutoin olisi 

tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kun vielä otettiin huomioon, että vuoden 1984 

ratkaisussa oli ollut kysymys harkintaverotuksesta, jota koskeva säännöstö on 

kumottu, korkein hallinto-oikeus pysytti lääninoikeuden päätöksen lopputuloksen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi siis vastoin aikaisemmassa ennakkopäätöksessä 

ilmaisemaansa kantaa, että vesiosakeyhtiötä ei voitu pitää tuloverolaissa 

tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä. Käytännön muutos säännönmukaista 

verotusta kiristävään suuntaan säännösten pysyessä asiallisesti ennallaan oli 
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kuitenkin yhtiön kannalta ilmeisen kohtuutonta. Veronhuojennusta koskevaa 

hakemusta silmällä pitäen korkein hallinto-oikeus saattoi asianomaisten 

viranomaisten tietoon käsityksensä siitä, että verovelvollinen oli tässä 

tapauksessa erehtynyt verosäännösten sisällöstä olosuhteissa, joissa 

erehtymistä ei voitu pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä 

aiheutuneena, ja että yhtiön luottamusta verotuskäytännön pysymiseen 

ennallaan olisi syytä suojata. Verovuosi 1994. Äänestys 4-2+1. 

 

Ks. myös Verohallituksen 28.12.1998 antama tiedote 13/1998 paikallisten vesi- 

ja viemärilaitosten verotuksesta. 

 

Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt voivat hakea myös ennakkotietoa  tulo-

verotusta koskevissa kysymyksissä.  Ennakkotietoa hakemalla voi saada tiedon 

siitä, kuinka verovirasto tulee hakemuksessa tarkoitetussa asiassa verotusta 

toimittaessa menettelemään.  Ennakkotiedon antaa verotuksen toimittava vero-

virasto.  Arvonlisäverotuksen osalta haetaan ennakkoratkaisua verovirastolta.  

Lisäksi keskusverolautakunta voi verovelvollisen hakemuksesta antaa ennakko-

ratkaisun tulo- ja arvonlisäverotusta koskevista yleiseltä kannalta merkittävistä 

asioista. 

 

 

7.2.  Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuskäytännön nykytilasta 

 

Yleishyödyllinen yhteisö on tuloverolain 22 §:ssä määritelty käsite ja sen 

mukaan: 

 

Yhteisö on yleishyödyllinen jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi 

hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa 

mielessä.  Lisäksi yleishyödyllisyyden edellytyksenä on se, että toiminta ei saa 

kohdistua ainoastaan rajoitettuihin henkilöpiireihin. 

 

Yleishyödyllisyyden kolmas edellytys on se, että toiminnan on oltava 

vastikkeetonta vapaaehtoistyötä.  Toimintaan osallinen ei voi saada 

toiminnastaan taloudellista etua voitonjaon muodossa yhteisön toiminta-aikana, 
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ei yhteisöstä erotessaan eikä yhteisöä purettaessa.  Yhteisö voi maksaa 

kohtuullista palkkaa tai muuta hyvitystä yhteisön hyväksi tehdystä työstä, mutta  

yhteisön toiminnan tosiasiallinen tarkoitus ei voi olla ainoastaan jäsenten 

työllistäminen tai heidän elinkeinotoimintansa tukeminen.  Yleishyödyllinen ei 

ole myöskään sellainen yhteisö, jonka tarkoituksena on esimerkiksi jäsenten 

harrastuksien tai (vapaa-ajan)asuntojen rahoittaminen. Näiden kaikkien edellä 

mainittujen kriteereiden on täytyttävä, että yhteisö olisi yleishyödyllinen. 

 

 

Tuloverolain 22 § määrittelee yleishyödyllisen yhteisön.  Yhteisö taas on 

määritelty tuloverolain 3 §:ssä.  Yleishyödyllinen yhteisö voi teoriassa olla 

muukin yhteisö kuin aatteellinen yhdistys tai säätiö, mutta käytännössä TVL 22 

§ sulkee useimmissa tapauksissa pois muut TVL 3 §:ssä määritellyt yhteisöt.  

Esimerkiksi osakeyhtiön kohdalla yleishyödyllisyysstatuksen saaminen 

edellyttänee yhtiöjärjestyksessä olevaa voitonjakokieltoa sen lisäksi, että 

todellisen toiminnan on täytettävä tuloverolain 22 §:n vaatimukset. 

 

Yhdistyslain mukaan yhdistys voi harjoittaa vain sellaista taloudellista toimintaa, 

josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin liittyy sen tarkoituksen 

toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.114 

 

Yhdistyslaki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun 

välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka 

tarkoitus tai toiminnan laatu on pääasiassa taloudellinen.115 Aatteellinen 

yhdistys saa harjoittaa elinkeinoa ja ansiotoimintaa aatteellisen tarkoituksensa 

tukemiseksi, kunhan se ei taloudellisen toimintansa kautta tule pääasiassa 

taloudelliseksi yhdistykseksi. 

 

Myöskin säätiölaki rajoittaa säätiön liiketoiminnan harjoittamista.  Lain 5 §:n 3 

momentin mukaan perustamislupaa ei voi antaa säätiölle, jos sen tarkoituksena 

sen sääntöjen mukaan on liiketoiminnan harjoittaminen tai jos sen 
                                                           
114 Yhdistyslaki 1 luku 5 § 
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pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti on välittömän taloudellisen edun 

hankkiminen säätäjälle tahi säätiön toimihenkilölle.  Lain 8 a §:ssä lisäksi 

määrätään, että säätiö ei saa harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sellaista, joka 

on sen säännöissä mainittu ja joka välittömästi edistää säätiön tarkoituksen 

toteuttamista.  KKO:1993:60. 

 

Yhteisöllä on siis varojenhankinnan lisäksi oltava sääntöjensä edellyttämää   

aatteellista toimintaa ja toiminnan painopisteen on oltava nimenomaan tässä 

aatteellisessa toiminnassa.  Yksinomainen tai huomattavan laaja taloudellinen 

toiminta aiheuttaa sen, että verotuksessa yhteisöä ei pidetä yleishyödyllisenä.  

Yleishyödyllinen ei myöskään voi olla sellainen yhteisö, jonka toiminta on 

pelkästään jäsenten tulonhankkimistoimintaan tai harrastusten rahoittamiseen 

liittyvää. Ei-yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen kaikesta tulostaan. 

Varallisuusveron kumoamiseen asti ei-yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt 

olivat verovelvollisia myös varallisuudestaan.116 

 

Kulujen vähennyskelpoisuuden perusteena on niiden kohdistuminen tulon 

hankkimiseen.  Mikäli toiminta muodostuu tappiolliseksi esim. sen johdosta, että 

koneita, laitteita tai kiinteistöjä luovutetaan toimintaan osallisille alihintaan, tai 

korvauksia toimintaan osallisille     maksetaan ylihintaan, on kysymyksessä tulo-

verolain 22 §:ssä nimenomaan kielletty menettely. 

 

Yhdistys ei milloinkaan saa jakaa saavuttamaansa taloudellista tulosta,  

voittona, osinkoina tai ylijäämänä jäsenilleen.  Se ei saa jakaa muussakaan 

muodossa jäsenilleen yhdistyksessä syntynyttä taloudellista tulosta.  

Yhdistyksestä erotessaankaan, tai yhdistystä purettaessa, jäsen ei  voi vaatia 

"osuuttaan" yhdistyksen varoista. 117   

 

Yhdistyksen on siis käytettävä hankkimansa varat ”yksinomaan ja välittömästi” 

(TVL 22 §) yleiseksi hyväksi.  On kuitenkin huomattava, että mikäli varat on 

                                                                                                                                                                          
115 Yhdistyslaki 1 luku 2 § 
116 Varallisuusverolaki on kumottu 1.1.2006 voimaan tulleella lailla 22.12.2005/1141 
117 Tästä lisätietoa esim.  Halila - Tarasti:  Yhdistysoikeus 2006. 
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hankittu verollisena elinkeino- tai kiinteistötulona (TVL 23 §) ja ne käytetään 

yhdistyksen aatteelliseen toimintaan, ei kysymyksessä ole veronalaisesta 

tulosta vähennyskelpoinen meno (ko. tulon hankkimisesta johtunut meno), vaan  

elinkeino- ja kiinteistötulosta on maksettava vero ja vasta nettotulos on 

käytettävissä (ja käytettävä) aatteellisen toiminnan rahoittamiseksi.  

 

 

 

 

 

7.3.  Yleisarviointia   

 

Yleishyödyllisillä yhteisöillä on varsin usein se käsitys, että yhdistysrekisteriin 

merkintä tuottaisi pysyvän yleishyödyllisyyden statuksen ja jopa verovapauden.  

 

Yhdistysrekisteriin merkittäessä valvotaan kuitenkin ainoastaan sääntöjen 

muodollista vaatimusten täyttämistä ja todellisen toiminnan arviointi jäänee 

käytännössä pääasiassa verohallinnolle ja avustusjärjestöille (ja ääritilanteissa 

poliisille). 

 

Tuloverolaki määrittelee varsin tyhjentävästi yleishyödyllisen yhteisön.  

Tuloverolain 22 §:n vaatimusten on täytyttävä yhteisön säännöissä ja lisäksi 

todellisessa toiminnassa painopisteen on oltava aatteellisessa toiminnassa.  

Yhdistys- ja säätiölakien rajoituksien elinkeino-, ansio- ja liiketoiminnalle ja 

taloudelliselle toiminnalle yleensä, voinee katsoa tukevan tätä tulkintaa. 

 

Vaikka tuloverolaki määritteleekin yleishyödyllisyyden ja yleishyödyllisen 

yhteisön veronalaiset tulot, jää jäljelle kuitenkin monessa tapauksessa varsin 

mittava tulkinta- ja rajanveto-ongelma sen suhteen, milloin taloudellinen toiminta 

on laadultaan tai laajuudeltaan sellaista ettei sitä harjoittavaa yhteisöä voida 

verotusta valmisteltaessa pitää yleishyödyllisenä. 

 



 77

Yksinkertaisin ratkaisu tähän tulkintaongelmaan olisi lainmuutos siten, että 

yleishyödyllinen yhteisö ei saisi harjoittaa elinkeino-/liiketoimintaa lainkaan.  

Tällöin yhteisön elinkeinotoiminnan muodossa harjoittama varojenhankinta tulisi 

kaikissa tapauksissa hoidettavaksi esimerkiksi erillisen osakeyhtiön tai 

osuuskunnan avulla. 

 

Toinen ratkaisu olisi yksiselitteisten eurorajojen määritteleminen elinkeino-

/liiketoiminnalle.  Sekä yhdistys- että säätiölaki kieltävät niiltä yhteisöiltä, joihin 

ko. lakeja sovelletaan toiminnan harjoittamisen pääasiallisesti taloudellisena 

toimintana.  Tuloverolaki on mielestäni tässä suhteessa ehdottomampi 

edellyttäessään, että yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja 

välittömästi yleiseksi hyväksi.  Tuloverolaissa ei yksinomaisuudella  kuitenkaan 

tarkoiteta sitä, etteikö yleishyödyllisenä pidettävä yhteisö saisi hankkia varoja 

toimintansa rahoittamiseksi elinkeinotoiminnalla lainkaan, vaan suhteessa 

muuhun toimintaan vähäinen ja mieluummin yhteisön aatteelliseen toimintaan 

liittyvä elinkeinotoiminta on mahdollistettu TVL 23 §:n säännöksillä.  Sallittukin 

elinkeinotoiminta on kuitenkin kilpailuneutraliteettisyistä säädetty veronalaiseksi 

lukuun ottamatta kolmannen momentin esimerkkiluetteloa.  Luettelossa 

mainittujen toimintojen verovapautta voitaneen pitää perusteltuna siksi, että ne 

useissa tapauksissa liittyvät yhteisön varsinaiseen aatteelliseen toimintaan 

eivätkä pienimuotoisuutensa johdosta yleensä muodosta vähäistä suurempaa 

kilpailuhaittaa samoilla aloilla toimiville yrityksille.  Luettelo ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että siinä luetellut toiminnat kaikissa tapauksissa aina  olisivat verovapaita.  

Yhteisö voi hyvin menettää yleishyödyllisyyden statuksensa luettelossa 

mainittua toimintaa harjoittamalla, mikäli muu toiminta ei täytä TVL 22 §:n 

vaatimuksia tai muuta toimintaa ei ole lainkaan tai se on ainoastaan vähäistä.  

Tästä voisi esimerkkinä mainita luettelossa olevan huvitilaisuuksien 

järjestämisen ja niiden yhteydessä harjoitetun tarjoilu-, myynti- ja muun 

sellaisen toiminnan.   Nykyään ovat esimerkiksi yleistyneet suuret 

kesätapahtumat, joissa yhteisön koko organisaatio toimii pääasiassa tai 

ainoastaan kyseisen tapahtuman tai tapahtumien järjestämisessä.  Muuta 

toimintaa ei ole lainkaan tai se on vähäistä verrattuna varojen hankintana 
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pidettävään huvitilaisuuksien järjestämiseen.  Toiminta kilpailee selkeästi alalla 

toimivien yritysten kanssa.  Lisäksi toiminnan tuottoa ei useinkaan käytetä 

mihinkään yleiseksi hyväksi olevaan tarkoitukseen, vaan se pyritään jakamaan 

toimintaan osallisille palkkoina ja muina korvauksina tai sijoittamaan takaisin 

toimintaan sekä mahdollisesti muuhun varojenhankintaan esimerkiksi 

arvopaperikauppaan. 

 

Lainsäätäjän tarkoitus ei ollut se, että yritystoimintaa harjoitettaisiin järjestöjen 

toimesta.  Lainsäätäjän tarkoitus ei ole ollut myöskään se, että kunnat voisivat 

siirtää toimintojaan järjestöjen hoidettavaksi ja elinkeinotoiminnan muodossa 

harjoitettu toiminta säilyttäisi kunnan alueella harjoitettuna TVL 21 §:n 4 

momentissa säädetyn verovapauden.   

 

Milloin yhteisön toiminta on katsottava veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi ja 

milloin toiminnan painopiste on niin paljon elinkeinotoiminnan harjoittamisen 

puolella että yhteisöä ei voida pitää yleishyödyllisenä on osoittautunut varsin 

vaikeaksi kysymykseksi ratkaista niin verovalvonnan yhteydessä kuin yhteisöjen 

toimintaa suunniteltaessa.  Myöskään Verohallitus ei ole tähän kyennyt 

antamaa yksiselitteistä ohjetta.   

 

Tuloverolain 22 § edellyttää yhteisön toimivan yksinomaan ja välittömästi 

yleiseksi hyväksi.  Toiminnan painopisteen täytyy siis olla yhteisön sääntöjen 

edellyttämässä aatteellisessa toiminnassa, jonka on täytettävä tuloverolain 22 

§:n kriteerit.  Jos yhteisö kuitenkin harjoittaa elinkeinotoimintaakin, on 

elinkeinotoiminnan oltava vähäistä suhteessa varsinaiseen aatteelliseen 

toimintaan ja elinkeinotoiminnan nettotuotto verojen jälkeen on käytettävä 

välittömästi varsinaisen toiminnan rahoittamiseen.   

 

Ongelmallisinta lienee yhteisön varsinaisen- ja elinkeinotoiminnan suhteen 

määritteleminen niissä tapauksissa, joissa elinkeinotoiminnaksi katsottava 

toiminta liittyy olennaisesti yhteisön varsinaiseen toimintaan.  Näissä tilanteissa 

myös yhteisön toimialalla on merkitystä.  Tuloverolain 22 §:n 2 momentin 
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esimerkkiluettelossa yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa 

yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on sosiaalisen toiminnan 

harjoittaminen.  Sosiaalinen toiminta on esimerkkiluettelon ainoa toiminta jonka 

harjoittamista voidaan pitää yleishyödyllisenä toimintana.  Muissa luettelon 

esimerkeissä puhutaan toiminnan edistämisestä tai valtiollisiin asioihin 

vaikuttamisesta tai tieteen ja taiteen kohdalla tukemisesta.   

 

Mielestäni laki vaatisi täsmentävän säännöksen siitä, milloin yhteisön 

harjoittama elinkeinotoiminta vie yhteisöltä yleishyödyllisyyden statuksen.  

Esimerkiksi vanhusten tai vammaisten palvelutalotoimintaa harjoittavan 

yhdistyksen voinee epäilemättä katsoa harjoittavan sosiaalista toimintaa, mutta 

samanlaista toimintaan voi harjoittaa myös kilpaileva osakeyhtiö.  Mitä ja miten 

paljon muuta toimintaa pitäisi yhteisöllä olla palvelutalotoiminnan lisäksi, että 

sitä voitaisiin pitää yleishyödyllisenä yhteisönä.   

 

Toinen esimerkki voisi olla tieteen tai taiteen tukemista harjoittava yhdistys.  

Yhteisön on TVL 22 §:n mukaan toimittava yksinomaan yleiseksi hyväksi.  

Yhteisön on siis itse harjoitettava TVL 22 §:n edellyttämää toimintaa.  

Pelkästään elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö ei siis lähtökohtaisesti voi olla 

yleishyödyllinen vaikka jakaisikin voittonsa tukena tieteelle tai taiteelle.  Lisäksi 

voinee todeta sen, että verotusta toimitettaessa löytyy usein tukiyhdistyksen 

nimellä toimivia yhteisöjä, jotka eivät käytännössä jaa tukea lainkaan, koska 

toiminnan tulos ei sitä mahdollista.  Nämä tukiyhdistykset tukevat siten 

ainoastaan toimintaansa osallisten toimeentuloa palkan ja/tai muiden 

korvausten muodossa.  Verohallituksen ohjeen118 mukaan tukiyhdistyksellä 

pitäisi olla muutakin toimintaa kuin varojen hankinta tai ainakin tukea pitäisi 

jakaa suurin osa tilikauden tuotosta ja tuen saajia tulisi olla useita. 

 

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksen toimittaminen on tarkoitus lähitulevai-

suudessa keskittää valtakunnallisesti.  Tämäkin lisännee lain säännöksien ja 

                                                           
118 118 VH:n ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.  Dnro 384/349/2007, 30.3.2007. 
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muunkin ohjeistuksen täsmentämisen tarvetta niin verovelvollisten kuin 

verotuksen toimittajienkin kannalta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 






