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Seuran taloushallinto 

uudelle tasolle

Elina Borgenström
Sirpa Turunen

Kehitystyö yhdessä

● Olympiakomitea 

● Rantalainen

● Visma Solutions

● Urheiluseuran taloushallinto uudelle tasolle - kilpailu
○ Palokan Ilo - seuran taloushallintoa lähdetään kehittämään yhdessä
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Myynnit

Myynti- ja jäsenlaskutus

● Jäsenlaskutus- ja rekisteri yleensä omassa ohjelmassa

● Asiakastiedot

● Laskujen siirto taloushallinto-ohjelmaan
● Viitesuoritukset automaattisesti

● Kirjanpidon tositteet muodostuvat automaattisesti

● Sopimuslaskutus

● Perintä
● Automatisointi

Ostot

Sähköinen ostolaskujen käsittely - verkkolaskut

● Ostolaskut suoraan sähköisenä taloushallinnon järjestelmään

● Asiatarkastus ja hyväksyntä sähköisesti

● Laskujen maksu suoraan samasta järjestelmästä

→ riskien hallinta - eri henkilö hyväksyy ja maksaa laskuja

● Ostolaskujen tiliöinti yhden tallennuksen periaatteella

● Lisätään automaatiota mahdollisimman paljon 

● Hyödynnetään myös mobiili käyttöä
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Palkat ja palkkiot

Verollista vai verotonta?

● Palkka, palkkio, kokouspalkkio – saajan verotettavaa tuloa

● Palkintoraha myös verotettavaa, paitsi Valmennusrahastolaisille

● Apurahat ja stipendit verottomia VAIN jos ne on saatu opintoja, tieteellistä 

tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten. 

● Urheilija-apuraha veroton

● Matkalaskut (km 2000 €, 20 pv asti verotonta)

● https://www.vero.fi/contentassets/afe7f589f1e0439894292caf0fe74c03/urheiluse

urojen-ennakkoperint%C3%A4kysymyksi%C3%A4_materiaali.pdf

● https://www.olympiakomitea.fi/seuratyonantajana/page499675.html

Valmiit yhteydet - integraatiot

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

● Kartoita oman jäsenrekisterin tms. integraatio mahdollisuudet
○ Nykyään on todella paljon jo toteutettuja ratkaisuja tähän

● Yhden kerran tallennettu tieto siirretään automaattisesti toiseen järjestelmään

● Säästää aikaa ja resursseja

● Tiedon oikeellisuus paranee - vähentää inhimillisiä virheitä

● Katso  jo toteutetut integraatiot Netvisoriin:
○ https://marketplace.netvisor.fi/ohjelmistot/
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Taloushallinto ja raportointi

Kaikki nämä edellä mainitut yhteen kasaava tekijä = toimiva taloushallinto

● Taloudenhoitaja

● Vuosikello; talousarvio, väliraportit, tilinpäätös

● Ajantasaisuus

● Läpinäkyvyys

● Seuran tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat

● Raportointi kustannuspaikoittain esim. joukkueittain

● Yhteistyö
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Miten tästä eteenpäin?

1. Hyödyntäkää hallituksen jäsenten erityisosaaminen ja verkostot

2. Hyvä hallinto - läpinäkyvyys

3. Yhteistyökumppanien hankkiminen

4. Raportointi ja seuranta tarpeet - kustannuspaikat

5. Ostolaskujen sähköinen käsittely

6. Myyntilaskujen sähköinen käsittely

7. Palkat ja palkkiot - lainsäädäntö! (esim. tulorekisterin vaikutus)

8. Matka- ja kululaskut vain kuitteja vastaan (EI ennakoita)

9. Pankkitilien lukumäärä

10. Yhteistyö eri tahojen välillä

10 askelta kohti….



6.10.2018

7

KIITOS!


