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Pankkipalvelut

Tilanne

Pankkialan muutos näkyy yhdistyksille palveluiden 
muutoksina, palvelun siirtymisenä verkkoon ja puhelimen 
konttoreista ja henkilökohtaisesta palvelusta. Itsepalvelu.

Muotoseikkojen korostaminen johtuu esimerkiksi 
rahanpesulainsäädännön vaatimuksista ja pankkien omista 
ohjeistuksista.

• Pankkien konttoriverkosto ei palvele kuten ennen

• On jopa mahdotonta asioida pankin konttorissa

• Verkkopalveluista pitää itse etsiä ohjeita

• Puhelinpalveluun voi joutua jonottamaan pitkään

• Puhelut saattavat maksaa useita euroja

• Ohjeet saattavat olla epäjohdonmukaisia

• Pitää käyttää pankin chat- tai viestipalveluja

• Ei voi asioida saman henkilön kanssa
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Pankkipalvelut 
yhdistykselle

1. Yhdistykset pankkien asiakkaana
1. Rekisteröity yhdistys on yritysasiakas, mutta pieni
2. Pankkien on tunnettava asiakas, tiedot vuosittain 

päivitettävä (rahanpesulait velvoittaa)
3. Yhdistysrekisteri pitää olla ajan tasalla: vähintään 

nimenkirjoittajat
4. Yhdistyksen säännöt ja pöytäkirjat
5. Muutoksien tekeminen voi kestää kuukausia

2. Verkkopalvelu
1. Rahastonhoitajalla pitää olla laajat käyttöoikeudet klubin 

pankkitiliin ja verkkopalveluun.
2. Kun on muutoksia pitää tarkistaa mitä dokumentteja 

pankki vaatii, esim. pöytäkirjanotteita ja päätösten 
sanamuodot tärkeä etukäteen varmistaa.

3. Pankkipalvelujen kustannukset vaihtelevat, mutta 100-250 
e/vuodessa tili, tiliote ja verkkopalvelu yhteensä ja muut 
mahdolliset lisäpalvelut.

4. Pankkien kilpailuttaminen hankalaa.
4



LION
MAKSUJA

Mitä olen maksamassa? Miten maksu hoituu?

Lions Clubs International 
vuosittainen jäsenmaksu

Lasku MyLCI:ssä tai postissa 
rahastonhoitajalle, maksetaan LCI:n 
pankkitilille tai luottokortilla.
Huom! Valuuttakurssi. Heinäkuu ja tammikuu.

Lions liitto Suomessa Lasku elo tai syyskuussa maksetaan pankkiin. 
Jäsenmäärän mukaan 1.7. ja 1.1.

Piirimaksu B-piirille Lasku tammikuussa maksetaan pankkiin. 
Jäsenmäärä 1.1. mukaan.

Nuorisoleirimaksu Laskutus piirin vuosikokouksen jälkeen. 
Maksetaan pankkiin. Jäsenmäärän 1.1. 
mukaan.
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LION
ERIKOIS-
MAKSUJA

(kansallinen)

Mitä olen maksamassa? Miten maksu hoituu?

AR-SÄÄTIÖ (ARS)
Adressit

Saapuvan laskun mukaisesti

AR-SÄÄTIÖ (ARS)
Ritari-nimitys  850 euroa

Säätiön tilille
FI73 2199 1800 1558 50 (Nordea)
Kopio maksukuitista liitetään 
hakemukseen

Nenäpäivä-keräys https://nenapaiva.fi/ihanaa-leijonat-ett-
olette-mukana/

Liiton rahankeräysluvalla 
kerätyt varat

Liiton tilille 
FI54 8000 1970 8298 84 
Viestiin klubin nimi, kv-jäsennumero, 
haluttu kohde  ja  sana ”Keräyslupa”
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LION
ERIKOIS-
MAKSUJA

(KV)

Mitä olen maksamassa? Miten maksu hoituu?

KV:n ainaisjäsenmaksu
650 US dollaria

Päämajan pankkitilille
JP Morgan Chase Bank, N.A
(ohjeet Lions Info 2021-2022, sivu 17,
sidan 34 på svenska)

Melvin Jones –jäsenyys
1000 US dollaria

* Luottokortilla tai PayPal-maksuna

www.lionsclubs.org -> Donate (Lahjoita)
• Pankkisiirrolla, valuutaksi US dollari
(Ohjeet Lions Info 2021-2022, sivu 25,
sidan 41 på svenska)

Kampanja 100/ 
Lahjoitukset LCIF:lle

Kuten edellä….  

Mitä muita?
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Esimerkkejä
Holvi ja MobilePay
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HOLVI-
PALVELU 

www.holvi.fi

Mikä palvelu? Mitä tarkoittaa?

Yritystili ja yrityskortti Tietyt siirrot ilmaisia, nostot ja tietyt 
siirrot provisiopohjaisia.
Kortti on Business Debit Mastercard
HUOM! Ei uusia tilejä yhdistyksille

Laskutus/Verkkolaskut Laskujen luonti ja lähetys (sähköposti ja 
pdf)
Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto
Maksujen täsmäytys

Verkkokauppa Provisio 2,5 % myynnistä

Kirjanpito Eri toimintoja riippuen valitusta maksu-
luokasta (Holvi Lite, Holvi Pro, Holvi Zen)
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www.holvi.fi
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MobilePay

MobilePay
• Monilla on jo matkapuhelimessaan MobilePay –maksusovellus. 

MobilePay käyttäjät voivat siirtää rahaa keskenään.

• MobilePay on linkitetty käyttäjän pankki- ja luottokorttiin sekä 
pankkitiliin. MobilePay tukee kaikkien pankkien asiakkaita. Ei 
korvaa perinteisen pankin tiliä.

• Yhdistykset voivat käyttää MobilePay –sovellusta kuin yritykset ja 
myös rahankeräyksiin tietyin edellytyksin. Vaihtoehto 
pankkisiirrolle.

• Aktiviteeteissa lippu/ohjelma/oheismyynnin maksujen 
vastaanottaminen käteisen sijaan.

• Myös mahdollisesti rahankeräyksessä vaihtoehto 
käteisen/pankkisiirron sijaan.

• Katso lisätietoja www.mobilepay.fi
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Mitä 
maksaa?

Mitä MobilePay maksaa?

• Normaali käyttö myyntiin maksaa normaali 
tuotemyynnissä 0,75 % * myynti
• Myynti tilitetään kerran päivässä yhdistyksen tilille

• Käyttö rahankeräykseen
• Ei kuluja, jos hyväksytty yleishyödyllinen rahankeräys

• Rahankeräyslupa

• Tilitys yhdistyksen keräystilille pankkiin kerran päivässä

• Katso tarkat tiedot kunkin MobilePay ominaisuuden 
osalta erikseen www.mobilepay.fi
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Kiinnitä näihin huomiota
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Kiinnitä näihin 
huomiota

1. Ulkomaille maksaminen
1. SEPA –maksut pankkitililtä Euroopassa, myös UK edelleen

2. Omalla tilillä, luottokortilla esim. PayPal tai VISA credit. 
Laskutetaan kuitteja vastaan klubilta. 

3. Käteisrahan vastaanotto, tallettaminen ja 
nostaminen
• Pankin automaatilla talletus omalle tilille ja pankkisiirto klubin tilille. 

Talletuksien enimmäismäärä per henkilö. Pankit voi periä kuluja 
kolikkojen talletuksista.

• Rahan nostaminen automaatista omalla kortilla ja laskutus kuitteja 
vastaan klubilta. Käteistä voi nostaa vain harvassa konttorissa.

• Klubilla voi olla pankkikortti, mutta siitä aiheutuu kustannuksia. 
Tarvetta tähän kannattaa harkita.

2. Huijarit liikkeellä
1. Verkkotunnusten kalastelu, kiireellisten laskujen 

makaminen, tullin käsittelymaksuhuijaukset

2. Tarkkana pitää olla laskujen/maksujen hyväksymisessä.
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Muista nämä seitsemän asiaa, kun hoidat 
pankkiasioita verkossa (www.op.fi)
1. Älä mene verkkopankkiin saamasi linkin tai hakukoneen kautta. Viestissä oleva ohjaus 

kirjautumissivulle on huijaus. Voit joutua huijaussivulle myös Googlen, Bingin tai muun 
hakukoneen tulosten kautta, joten kirjoita osoite itse selaimen osoiteriville. 

2. Tarkista osoite. Varmista aina, että asioit www.op.fi-osoitteessa. Älä syötä tunnuksiasi 
sivustolle, jonka aitoudesta et voi varmistua.

3. Pidä tunnukset omana tietonasi. Viranomainen tai pankki ei koskaan pyydä luovuttamaan 
tunnuksiasi tekstiviestillä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

4. Älä avaa pankin nimissä lähetettyjä liitteitä. Varmista liitteiden aitous oman pankkisi 
asiakaspalvelusta. 

5. Jos joku, jonka yhteydenottoa et ole odottanut, pyytää sinua asentamaan laitteellesi ohjelman, 
älä tee niin. Asenna tarvitsemasi ohjelmat itse laitteesi sovelluskaupan kautta. 

6. Älä vahvista tapahtumia, joita et tunnista ja tiedä tekeväsi juuri sillä hetkellä. Lue 
vahvistuspyynnöt aina huolella – jos jokin ei täsmää, älä vahvista mitään. 

7. Kysy epäselvissä tilanteissa. Jos yhteydenotto tai viesti epäilyttää, ole yhteydessä omaan 
pankkiisi ennen kuin teet mitään muuta. 
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Keskustelua
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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).
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Kiitos kaikille osallistujille.

18


