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Ohjelma

• Avaus

• Tilinpäätös - Outi

• Kirjanpito-ohjelmat – Olli

• Keskustelua - Kaikki

• Päätös



Vetäjien 
esittelyt 
ja 
ajatukset

Olli Pihjala (olli.pihjala@gmail.com)

• 107-B piirin rahastonhoitaja 2020-
2021 lähtien

• LC Helsinki-Töölön 
rahastonhoitaja 2018-2019 
lähtien

• Saada klubit ja rahastonhoitajat 
motivoitumaan

• Päivitetään koulutusmateriaaleja

• Yhdessä eteenpäin uusia asioita 
oppimaan 

Outi Syvänperä (outi@dlc.fi)

• Piirimme rahastonhoitajien 
kouluttaja useana vuonna –
jo liian kauan…

• Toiminut joskus jopa itsekin 
oman klubinsa 
rahastonhoitajana (LC 
Helsinki/Maininki ja LC 
Espoo/Laakson Liljat)

• ”Kaveria ei jätetä” – apua 
pitää löytyä 
pulmatilanteissa

• Keskustelufoorumi 
rahastonhoitajille verkkoon!



107-B piiri
Rahastonhoitajan syysmietteitä...
7.9.2021   Outi Syvänperä
LC Espoo/Laakson Liljat



Pientä 
kertausta….

Mitä etsin? Mistä löydän?

Viimeisin valmennuksen 
peruspaketti - B-piiri

https://jellona.info/toiminta/koulutus/valme
nnusmateriaalit/rahastonhoitaja-2/

Kauden 2021 – 2022 
rahastonhoitajan ohjeita

Lions Info 2021 – 2022 sivu 16, sidan 33 på
svenska (LION  4/2021)

Jos paperinen info ei 
käytettävissä….

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjei
ta-lionstoimijoille/klubien-talousasiat/

Verotukseen liittyviä asioista 
ja OmaVero

www.vero.fi

Y-tunnus www.ytj.fi



Vuosi-
kello 

käynnissä..

Tehty tähän mennessä…. Vireillä/vaiheessa….

Tilinkäyttövaltuudet

ajantasaiset

Kv- ja  kotimainen 
jäsenmaksu 
maksettu/maksussa

Jäsenmaksun laskutus 
klubilaisilta hoidettu

Muutokset
yhdistysrekisteriin, 
verottajalle jne.

Tilinpäätös
valmis/valmisteilla

Aikataulun tarkistus: 
allekirjoitus -> 
toiminnantarkastus -> 
vuosikokous

Talousarvion päivitys 
yhdessä presidentin kanssa

Tilinpäätöksen esittely –
hallitukselle ja  
vuosikokoukselle

ENTÄ MUUTA?



Tilin-
päätöksen 

muistilistaa…

Muista ainakin nämä…. Huom!

Sääntöjen /kirjanpitolain 
aikataulutus

Aktiviteettirahaston saldon tarkistus 
/ vertailu pankkitiliin/-tileihin

Mahdollisten siirtyvien erien 
käsittely

Saamiset  ja 
velat

Tilinpäätöslukujen loogisuustarkistus 
/ mahdollisten erojen selvittely 

Kausien 
vertailu

Allekirjoitushetken hallitus 
allekirjoittaa tilinpäätöksen!

Tämä hallitus 
klubin ainoa 
ko. hetkellä!!

Veroilmoituksen laadinta, mikäli 
liiketoimintaa

30.10.

Mitä muuta pitäisi ottaa huomioon?



Kiitos , että hoidat tärkeätä pestiä. 
Mahtavaa alkanutta kautta!
Pidetään yhteytä….   outi@dlc.fi

about:blank


107-B piiri
Kirjanpito-ohjelmat
7.9.2021 Olli Pihjala
107-B piirin (CT) rahastonhoitaja



Kirjanpito-
ohjelmat

TARVITSEEKO KLUBI KIRJANPITO-OHJELMAN?
• Klubin kirjanpitoa ei ole pakko pitää kirjanpito-ohjelman avulla

• Kirjanpito-ohjelman tarve on arvioitava jokaien klubin osalta 
erikseen

• Rekisteröity yhdistyksen tilinpäätösvaatimus ja 
toiminnantarkastus

• Jatkuvuus ja johdonmukaisuuden näkökulma

• Julkisuustarve vs. klubin sisäinen näkökulma

• Viranomaisten kanssa toimiminen esim. rahankeräyslaki, 
verohallinto jne.

• Liiketoiminnan harjoittaminen

• Tositteiden/tapahtumien määrä

• Laskutus

• Hyvä hallintotapa



Kirjanpito-
ohjelmat

KLUBI PÄÄTTÄÄ HANKKI KIRJANPITO-
OHJELMAN

• Nykyisin on markkinoilla useita pilvipalvelussa 
toimivia kirjanpito-ohjelmia

• Käyttömaksu yleensä kuukausiveloitus

• Ominaisuudet runsaita ja helppokäyttöisiä
• Kirjanpito ja laskutus

• Yleensä helppo siirtää/säilyttää 
käyttöoikeudet, tilikartat ja kertyneet tiedot 
vuodesta toiseen

• Hintataso peruslisensseissä vaihtelee eri 
ohjelmien välillä 50-300 €/vuodessa



Kirjanpito-
ohjelmat

MARKKINOILLA OLEVIA PILVIPALVELUSSA 
TOIMIVIA OHJELMIA
• ePasseli Standard 19 €+alv/kk

• Merit Aktiva Standard 19€+alv/kk

• SimplBooks mini vuosimaksu 99 €+alv, kk-maksu 9,90 
€/kk (vain kirjanpito, ei laskutusta)

• Tilitantti vuosimaksu 39 €+alv (www.tilitantti.fi)
• Yhdistyksille, ei turhia ominaisuuksia

• Netvisor Basic vuosimaksu 180 €

• ePasseli Solo 108 €

• Löytyy monia muita -- googlaamalla

HUOM! Kaikkiin ohjelmistoihin liittyy monia taustoja, joihin ei tässä oteta kantaa.



Esimerkki
Merit Aktiva

Lisätietoja 
www.meritaktiva.fi

Merit Aktiva (Merit Software Oy)

• Helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma yrittäjille ja 
kirjanpitäjille

• Merit Aktiva on edullinen kirjanpito-ohjelma, jolla 
osakeyhtiön, toiminimen, yhdistyksen tai taloyhtiön 
kirjanpito hoituu helposti ja vaivattomasti.

• Ohjelma tekee monia kirjauksia automaattisesti eikä 
sinun tarvitse olla kirjanpidon ammattilainen 
laatiaksesi yrityksesi kirjanpitoa.

• Pilvipohjainen kirjanpito

• Työskentele missä ja milloin haluat.

• Kokeilulisenssi on ilmainen (6 kk)

• Standard lisenssi 19 €+alv = 23,56 €/kk



Esimerkki
Merit Aktiva

Lisätietoja 
www.meritaktiva.fi

Kokemuksia Merit Aktivasta 

• Lisenssi ostetaan verkosta ja kokeilujaksona ei 
veloitusta (6 kk).

• Merit laskuttaa kuukausittain, jos lisenssi on 
aktiivinen.

• Käytetään selaimen välityksellä.

• Uusille käyttäjille järjestetään ilmaisia koulutuksia 
säännöllisesti.

• Standard versiossa runsaasti ominaisuuksia 
kirjanpito- ja laskutuksen tekemiseen.



Esimerkki
Merit Aktiva

Lisätietoja 
www.meritaktiva.fi

Kokemuksia Merit Aktivasta 

• Valmis yhdistyksen tilikartta voidaan aktivoida ja sitä 
voi muokata lisäämällä omia tilejä

• Kirjanpidon asetukset selkeitä, vaatii kohtuullisesti 
tutustumista mitä pitää määritellä ennen käytön 
aloitusta

• Laskutuksen asetukset selkeitä, laskun ulkoasua voi 
muokata helposti

• Laskutettavien tiedot (jäsenmaksuja, muita maksuja 
varten) säilyy kun on kerran tallentanut

• Laskujen lähettäminen sähköpostiin onnistuu (ohjeet 
esim. gmailistä lähettämistä varten)



Esimerkki
Merit Aktiva

Lisätietoja 
www.meritaktiva.fi

On mahdollista käyttää Merit Aktivaa vain 
tilinpäätöksen tekemiseen seuraavasti:

1. Voit laittaa ohjelmiston kiinni pyytämällä tätä Merit
Aktivalta asiakaspalvelusta. Tiedot säilyy kuitenkin.

2. Pyydä avaamaan Merit Aktiva, kun sinulla on siihen 
tarve, laskutuksen tai tilinpäätöksen tai muun syyn 
vuoksi. Et maksa kiinni olevista kuukausista.

3. Aktiivisten kuukausien maksu 19 € + alv

4. Avausmaksu 20 € + alv

5. Esimerkiksi, jos käytät vain tilinpäätöksen 
tekemiseen 2 kk/vuosi, lisenssi on aktiivinen 2 kk, 
vuoksimaksu olisi 58 € + alv



Kiitos.
Pidetään yhteyttä.  
olli.pihjala@gmail.com



Keskustelua



Piirin 
rahastonhoitaja 

(CT) 

Kolme tärkeintä askelta kohti tavoitteita:

• Rahastoitajien peruskoulutus vähintään kerran vuodessa 

• Rahastonhoitajan tietoiskut syksyllä ja keväällä

107-B PIIRIN KAUDEN 2021-2022 
TOIMINTASUUNNITELMA - RAHASTONHOITAJA



Rahaston-
hoitajien
Tietoiskut

Tietoiskut
• Klubien rahastonhoitajille suunnatut 107-B piirin TIETOISKUT käynnistyvät. 

Tietoiskujen tarkoitus on käsitellä yhtä tai kahta ennalta valmisteltua aihetta 
lyhyesti. Muuten käytämme varatun ajan esille tuleviin kysymyksiin. Voit 
osallistua tähän etäyhteydellä.

• Tule keskustelemaan 107-B piirin klubien rahastonhoitajien kanssa 
ajankohtaisista aiheista, joihin tällä hetkellä törmäämme. Vetäjinä toimivat 
Olli Pihjala ja Outi Syvänperä. Tarjolla on kolme tietoiskua ajankohtaisista 
aiheista Teams -kokouksina.

• Syyskuussa tiistaina 7.9. klo 18-19: tilinpäätös ja klubien kirjanpito-ohjelmat.

• Lokakuussa 19.10. klo 18-19: pankit ja maksuliikenne.

• Marraskuussa 23.11. klo 18-19: kassavirtasuunnittelu

• Tietoiskuihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit liittyä keskusteluun 
Teamsillä käyttäen linkkiä http://tiny.cc/lvlauz (sama kaikissa tilaisuuksissa).



Kiitos kaikille osallistujille.


