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SPR yhteiset tukipalvelut  Päivitetty 20.1.2020 

 

Verotonta toimintaa / tuloa Verollista toimintaa / tuloa 

Osastoissa tapahtuvaan vapaehtoistoimintaan liittyvät tulot, kuten: 
• vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävistä saadut korvaukset 

viranomaisilta 
• ensiapupäivystyksistä saatu tulo 
• ensiapuryhmän, ystävä- tai ikäihmisten, ReddieKids, nuorten tai 

monikulttuurisen kerhotoiminnan kokoontumisten, 
virkistystapahtumien, retkien tai leirien osallistumismaksut 

• vapaaehtoiset kahvimaksut ryhmien kokoontumisissa 

 

Osaston henkilökohtainen tulo 
• jäsenmaksut 
• osingot 
• korot 
• vuokratulot osakehuoneistosta 
• vuokratulot siirtokelvottomalla vuokrasopimuksella vuokratulla 

tontilla olevasta rakennuksesta 
• lahjoitukset 
• luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta 

omaisuudesta 

 

Julkisyhteisöjen toiminta- ja investointiavustukset yleishyödyllistä 
toimintaa varten, esim. 
• kaupungin/kunnan järjestöavustus 
• palkkatuki työllistämiseen 

Julkisyhteisöjen toiminta- ja 
investointiavustukset elinkeinotoimintaa 
varten.  
 

Olennaisesti julkisin varoin tuettu tai lain nojalla tehtäväksi säädetty 
toiminta. 

 

Pienimuotoiset, satunnaiset tai kertaluonteiset talkoiden tekemiset 
yksityishenkilöille tai yrityksille.  

• toimintaa ei tällöin mainosteta tai markkinoida  
• työt eivät ole erityistä ammattitaitoa vaativia 

 

Jatkuva tai toistuva talkootyö voi 
muodostua veronalaiseksi 
elinkeinotoiminnaksi, jos työ 
• vaatii erityisosaamista 
• kilpailee yritysten tarjoamien 

palvelujen tai yritysten myymien 
tavaroiden kanssa 

Hanketoiminta 
• osaston itse toteuttamat ja hallinnoimat  
• pääasiallisesti julkisella tuella rahoitetut hankkeet  
• osastoissa myös piirin tai keskustoimiston hankeavustuksella  
• tällöin ei juurikaan ole tavara- tai palvelumyyntiä eikä 

toiminta tapahdu kilpailuolosuhteissa 

 

Osaston toimintansa rahoittamiseksi järjestämät seuraavat 
tilaisuudet: 

• arpajaiset 
• myyjäiset 
• urheilukilpailut 
• tanssi- ja muut huvitilaisuudet 
• tavarankeräys  
• ja muu näihin verrattava toiminta 

Sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta 
tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo 

Elinkeinotoiminnan muodossa harjoitettua 
kahvila-, ravintola- ja kioskitoiminta 
• myytävät hyödykkeet ovat 

tavanomaisia kulutushyödykkeitä 
• asiakkaina ovat muutkin kuin yhteisön 

jäsenet  
• toiminta on jatkuvaa 
• toiminta on ulospäin suuntautunutta 
• toiminta tapahtuu kilpailuolosuhteissa 

Kirpputoritoiminta, kun myytävät tavarat on saatu lahjoituksina ja 
tavaroille on tehty ainoastaan vähäistä kunnostusta 
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Jäsenlehdistä ja muista osaston toimintaa välittömästi palvelevista 
julkaisuista saatu tulo, kuten mainostulot tai ilmoitustulot. 
Julkaisu voi olla osaston internet-sivut tai osaston yleishyödyllistä 
toimintaa esittelevä muu julkaisu. 

Muista kuin yleishyödyllistä toimintaa 
esittelevistä julkaisuista saatavat tulot ovat 
lähtökohtaisesti osastolle veronalaista 
elinkeinotuloa.  

Verotonta tuotemyyntiä ovat ea-ryhmäläisten varusteet sekä 
muiden osaston toimintaryhmien maksulliset järjestömateriaalit 
(myynti tapahtuu vain rajoitetulle kohderyhmälle). 
 
SPR:n adressien, joulukorttien, muiden korttien ja muiden graafiset 
tuotteiden myyntitulot 
SPR:n ensiapu- ja turvatuotteiden sekä lahjatuotteiden myyntitulo 
satunnaisissa tai kertaluonteisissa myyjäistapahtumissa 

Verollista tuotemyyntiä on SPR:n 
ensiapukoulutusmateriaalien, ensiapu- ja 
lahjatuotteiden kuten kalenterit, kassit, 
turvatuotteet, ea-kirjat, ea-laukut ja 
välineet, lahja- ja vapaa-ajan tuotteiden 
myynti. 

SPR:n vapaaehtoisilleen järjestämät, toiminnassaan tarvitsemat 
koulutustilaisuudet 
 
Vähäinen ja satunnainen SPR:n ulkopuolisille järjestetty 
ensiapukoulutus (esim. enintään kolme koulutusta/vuosi)  

2020 alkaen SPR:n ulkopuolisille (henkilöt, 
yhteisöt, yritykset) säännöllisesti 
järjestetty ensiapukoulutus ja siihen 
liittyvä tuotemyynti, kuten ea-kirjat ovat 
verollista elinkeinotoimintaa. 

Messut ja näyttelyt 
• kun tapahtumalla ei ole kiinteää organisaatioita, palkattua 

henkilökuntaa ja tapahtumaa ei järjestetä säännöllisesti. 

Kaupallisessa tarkoituksessa järjestetyt 
tilaisuudet ovat yhteisön 
elinkeinotoimintaa. 

Kiinteistöstä saatu vuokratulo, kun kiinteistö on yleisessä tai 
yleishyödyllisessä käytössä. 
Yleishyödyllistä käyttöä on 
• oman yleishyödyllisen toiminnan harjoittaminen kiinteistöllä  
• kiinteistön vuokraaminen yleishyödylliseen käyttöön  
 

Verollista kiinteistötuloa on esim: 
1. Kiinteistöstä saatu vuokratulo, kun 

kiinteistö on muussa kuin yleisessä tai 
yleishyödyllisessä 

Muuta käyttöä on esim. 
• jäsenten tai ulkopuolisten loma- ja 

vapaa-ajan käyttö eli virkistyskäyttö 
• yksityistilaisuudet ja juhlat, kuten häät 

ja syntymäpäivät 
• ulkopuolisen kiinteistöllä harjoittama 

elinkeinotoiminta 
• Asuminen 
2. Metsätalouden pääomatulo eli 

puunmyyntitulo 
3. Kiinteistöyhtymästä saatu tulo 
Oman elinkeinotoiminnan käytössä 
olevasta kiinteistöstä saatu tulo on 
elinkeinotoiminnan tuloa. 

 Elinkeinotoiminnasta saatu tulo on lisäksi 
arvonlisäverollista kun 15 000 euron raja 
ylittyy.  

 

 


