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VAPAAEHTOISILLE MAKSETTAVIEN KORVAUSTEN VEROLLISUUS 

 

Suomen Punaisen Ristin suositukset järjestön eri yksiköiden vapaaehtoistoiminnassa 

maksettavista korvauksista on määritelty Vapaaehtoistoiminnan linjauksessa (2008) ja 
ohjekirjeessä SUOSITUS VAPAAEHTOISTEN KULUJEN KORVAAMISESTA (hyväksytty 

10.6.2011 / Suomen Punaisen Ristin hallitus), suositukset kouluttajien korvauksista on 
määritelty kouluttajien ohjeissa ja ensiapupäivystäjien korvaukset 
päivystyskorvaussuosituksessa. 

 
Tähän ohjeeseen on päivitetty yleisimmin SPR:n vapaaehtoistoiminnassa mahdollisesti 

esiintyviä korvauksia ja niiden verokohtelua perustuen Verohallinnon elokuussa 2019 
antamaan ohjeeseen yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan 
ennakkoperintäkysymyksistä. Ohje kokonaisuudessaan löytyy Verohallinnon sivulta 

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan 
ennakkoperintäkysymykset. 

 
 

Saajalle verovapaa 

korvaus 
- ei toimiteta 

ennakonpidätystä  

- ei suoriteta 

työnantajan 

sairausvakuutus-

maksua 

- ei ilmoiteta 

tulorekisteriin 

Talkoo- ja vapaaehtoistyöhön liittyvä tarjoilu 

- talkoissa järjestettävä tavanomainen ja kohtuullinen tarjoilu 

- vapaaehtoistyön aikana tai piirin/osaston järjestämässä 

tilaisuudessa yhteinen ruokailu 

Vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen 

- vapaaehtoistyössä tarvittava tavanomainen koulutus, joka 

voidaan rinnastaa työntekijälle verovapaaseen ammattitaidon 

ylläpitämis- tai täydennyskoulutuksiin taikka ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen 

Vapaaehtoisille ja jäsenille annettavat edut 

- jäsenetu, joka on tavanomainen, kohtuullinen ja kaikkien 

jäsenten käytettävissä samanlaisena, esimerkiksi jäsenlehti, 

yhteistyökumppanilta saatava alennus sekä jäsentilaisuus  

- jäsenhankintakampanjassa vain satunnaiset ja arvoltaan 

vähäiset mainoslahjaan rinnastuvat tavarapalkinnot (pinssi, 

kynä, lippalakki tai t-paita), joiden valintaan jäsenhankkija ei 

ole voinut itse vaikuttaa  
- sisäänpääsy, ruokailu, majoitus sekä ilmainen tai hinnaltaan 

tuettu yhteiskuljetus kaikille avoimiin, osaston omiin, piirin 

tai keskustoimiston (=lähipiiriin kuuluvan yhteisön) 

tapahtumiin, joihin osallistuu tai on vapaaehtoistyössä 

järjestämässä tapahtumaa 

- arvoltaan vähäiset, enintään 100 euron arvoiset, vaatteet tai 

tarvikkeet, jos tapahtumissa työskenteleviltä 

vapaaehtoistyöntekijöiltä edellytetään yhtenäinen 

asu(esimerkiksi logolla varustettu t-paita, verryttelyasu tai 

toimitsijan asu) tai työssä tarvittavat tarvikkeet, jotka saa 

pitää tapahtuman jälkeen, jos niitä ei ole sovittu 

korvaukseksi vapaaehtoistyöstä.  

- jäsenille/vapaaehtoistyöntekijöille muistamisena tai 

kiitollisuuden osoituksena järjestetty satunnainen, 

kustannuksiltaan vähäinen tilaisuus, joka ei ole ennalta 

sovittu korvaus tehdystä työstä esim. saunailta tai pikkujoulu 

- jäsenille muistamisena taikka kiitollisuuden osoituksena 

annettavat arvoltaan vähäiset tavaralahjat, silloin kun 

henkilö on tehnyt vapaaehtoistyötä osaston/piirin hyväksi ja 

o lahjaa ei ole sovittu vastikkeeksi vapaaehtoistyön 

tekemisestä 

o henkilö ei ole saanut valita lahjaa vapaasti  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishy%C3%B6dyllisten-yhteis%C3%B6jen-ja-julkisyhteis%C3%B6jen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperint%C3%A4kysymykset2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishy%C3%B6dyllisten-yhteis%C3%B6jen-ja-julkisyhteis%C3%B6jen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperint%C3%A4kysymykset2/
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o lahja on saatu muuna kuin rahana tai siihen 

verrattavana suorituksena  

o sen arvo on enintään 100 e tai usean lahjan arvo yht. 

100 e vuodessa, esimerkiksi huppari, t-paita, 

verryttelyasu, elokuvalippuja, muistoesine, 

kukkakimppu, jne.  

o sekä arvoltaan vähäinen lahja, jonka 

vapaaehtoistyöntekijä voi valita osaston/piirin 

päättämästä valikoimasta 

Matkakustannusten korvaukset palkan tai palkkion 

saajalle 

- majoittumiskorvaus 

- matkustamiskustannusten korvaus julkisen kulkuneuvon 

mukaan rajoituksetta  

- matkan tulee kohdistua työhön, josta palkka maksetaan 

- matkasta on tehtävä asianmukainen matkalasku 

Matkakustannusten korvaukset vapaaehtoisille  

- majoittumiskorvaus 

- matkustamiskustannusten korvaus julkisen kulkuneuvon 

mukaan rajoituksetta  

Edellytykset verottomuudelle: 

- samat kuin palkansaajalla, mutta voidaan korvata myös 

matka asunnolta vapaaehtoistyöhön 

- matka on tehtävä piirin/osaston toimeksiannosta, liityttävä 

toimintaan ja päätettävä etukäteen asianmukaisesti 

- kokousmatkan kustannukset voidaan korvata verottomasti, 

jos henkilö edustaa kokouksessa osastoa/piiriä 

- jäsenkokoukseen oma-aloitteisesti tulleen henkilön 

matkakustannuksia ei voida korvata verottomana 

- matkasta tehtävä asianmukainen matkalasku 

Muut kustannusten korvaukset vapaaehtoisille 

- kustannusten suuruiset piirin/osaston puolesta suoritetut 

menot tositetta vastaan 

- vapaaehtoistyössä tarvittavat rokotukset 

- internet-yhteys kotiin, vain siltä osin kuin yhteyttä käytetään 

piirin/osaston hyväksi tehtävään työhön 

- tukihenkilönä toimivan osallistumismaksu urheilu- tai 

kulttuuritapahtumaan tai tapahtumaan sisältyvä ruoka 
Saajalle verovapaa 
korvaus 
- ei toimiteta 

ennakonpidätystä  

- ei suoriteta työnantajan 

sairausvakuutusmaksua 
- Verovapaat kustannusten 

korvaukset (päivärahat, 
ateriakorvaukset ja 
kilometrikorvaukset) voidaan 
ilmoittaa tulorekisteriin 

kuukausittain viimeistään 
maksupäivää seuraavan 

kuukauden viidentenä 
päivänä 

Matkakustannusten korvaukset palkan tai palkkion 

saajalle 

- kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset ja päivärahat 

verohallinnon ohjeiden mukaisesti 

Edellytykset verottomuudelle ovat samat kuin edellisen osion 

matkakustannuksille. 

Matkakustannusten korvaukset vapaaehtoisille  

- päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa 

- kilometrikorvaukset enintään 3.000 euroa 

kalenterivuodessa.  

Edellytykset verottomuudelle ovat samat kuin edellisen osion 

matkakustannuksille. 

Saajalle veronalainen 

korvaus 
- ei toimiteta 

ennakonpidätystä 

- ei suoriteta 

työnantajan 

Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä saaduista yhteenlasketuista 

kilometrikorvauksista ja päivärahoista ylimenevän 

osuuden osalta on verotettavaa: 

- 20 päivää kalenterivuodessa ylittävä päivärahan osuus  

- 3.000 euroa kalenterivuodessa ylittävä kilometrikorvaus 
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sairausvakuutusmak-

sua 

- ilmoitettava 

tulorekisteriin viiden 

päivän kuluessa 

maksusta 

- matkakustannusten korvausten maksaja ilmoittaa kaikki 

maksamansa päivärahat ja km-korvaukset  

- korvausten määrät lasketaan yhteen saajan verotuksen 

toimittamisen yhteydessä, maksajan ei tarvitse tietää tai 

selvittää, kuinka paljon matkakustannusten korvauksia 

henkilö on saanut muilta maksajilta 

Saajalle veronalaista 
tuloa/etua 

- toimitetaan 

ennakonpidätys 

- ei suoriteta 

työnantajan 

sairausvakuutus-

maksua 

- ilmoitettava 

tulorekisteriin viiden 

päivän kuluessa 

maksusta 
- SPR:n osastot voivat 

noudattaa myös 
aikarajaohjetta: 
Rekisteröidyn 
yhdistyksen maksamat, 
enintään 200 euron 

suuruiset kertasuorituk-

set voidaan ilmoittaa 
kuukausittain viimeistään 
maksupäivää seuraavan 
kuukauden viidentenä 
päivänä. 

 

Muut kustannusten korvaukset vapaaehtoisille 

- työsuhteeseen perustumaton luento- ja esitelmäpalkkio 

- työkorvaus toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle 

- käyttökorvaus esim. valokuvasta 

- henkilökohtaisten välineiden hankintaan maksetut 

rahakorvaukset tai annettujen asujen ja välineiden käypä 

arvo 

- tv-viihdepaketti, joka sisältää internet-yhteyden 

- korvaus oman tietokoneen tai nettiyhteyden käytöstä 

- yksityispuhelujen osuus piirin/osaston vapaaehtoisen 

käyttöön hankkimasta puhelimesta 

- vapaaehtoisen oman puhelimen käytöstä maksettu 

korvaus  

- myös esim. vapaaehtoisen oman auton polttoainekuittia 

vastaan maksettu rahakorvaus ei ole Verohallinnon 

ohjeiden tarkoittama välitön matkakorvaus, jonka voisi 

verovapaasti maksaa, vaan on veronalainen 

kustannustenkorvaus 

- luonnolliselle henkilölle työkorvauksen yhteydessä 

maksettu matkakorvaus on osa työkorvausta 
Ennakonpidätys toimitetaan verokortin mukaan, kun maksetaan 

luonnolliselle henkilölle,  

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle yhteisölle tai 

yhtymälle maksettavasta työkorvauksesta ennakonpidätys 

toimitetaan 13 % suuruisena 
Palkat, jotka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta 

täyttäneelle työntekijälle 

Saajalle veronalaista 
tuloa/etua 

- toimitetaan 

ennakonpidätys 

- suoritetaan 

työnantajan 

sairausvakuutusmaksu 
- ilmoitettava 

tulorekisteriin viiden 

päivän kuluessa 

maksusta 
- SPR:n osastot voivat 

noudattaa myös 
aikarajaohjetta: 

Rekisteröidyn 
yhdistyksen maksamat, 
enintään 200 euron 
suuruiset kertasuorituk-

set voidaan ilmoittaa 
kuukausittain viimeistään 
maksupäivää seuraavan 

kuukauden viidentenä 
päivänä. 

 

Veronalaista on aina tehdyn työn perusteella annettava 

vastike arvosta riippumatta  

- kaiken laatuinen palkka, palkkio, etuus ja korvaus, joka 

saadaan työ- tai virkasuhteessa  

- tarjoilu, joka on nimenomaisesti sovittu korvaukseksi 

talkootyön tekemisestä, määrästä ja arvosta riippumatta  

- ateria, joka saadaan vastikkeena tehdystä työstä 

(veronalaisena ateriana ei pidetä osaston/piirin tarjoamaa 

kahvia ja kahvileipää eikä sen järjestämää 

virvoketarjoilua) 

- rahana maksettu ateriakorvaus 

- runsas kahvitarjoilu, joka korvaa normaalin lounasruoan 

tai illallisen  

- vapaaehtoistyöhön liittymättömän koulutuksen, 

palkkioksi sovitun koulutuksen tai tavanomaista 

kalliimpien koulutusten kustannukset 

- jäsenhankinnan perusteella annettavat palkinnot ovat 

vastiketta yhteisön hyväksi tehdystä työstä, joten 

palkintojen käypäarvo on jäsenhankkijoiden veronalaista 

tuloa 

- vähäistä arvokkaammat tavaralahjat  
- vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat 

suoritukset  
- arvosta riippumatta esinelahja, jonka 

vapaaehtoistyöntekijä saa valita vapaasti 
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Satunnainen ja vähäinen suoritus  

Talkoo- tai vapaaehtoistyöhön osallistuvalle ja muulle henkilölle annettavasta veronalaisesta 

edusta ei ole toimitettava ennakonpidätystä eikä suoritettava työnantajan 
sairausvakuutusmaksua, jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen määrä on 

enintään 20 euroa kalenterikuukaudessa (Ennakkoperintäasetus 14 §). Etu tulee kuitenkin 
ilmoittaa tulorekisteriin euromäärästä riippumatta. 

 

Tulorekisteriin ilmoittaminen 
Osastolla on oltava y-tunnus, jotta se voi maksaa esimerkiksi palkkoja tai työkorvauksia ja 

antaa niistä asianmukaiset ilmoitukset tulorekisteriin. Osasto tarvitsee y-tunnuksen myös 
verovapaiden matkakustannusten korvausten sekä vapaaehtoisille ja jäsenille annettujen 
veronalaisten etujen ilmoittamiseen.  

Y-tunnusta haetaan Y1a-lomakkeella. Y-tunnus on ilmoitusten antamiseen liittyvä 
yksilöintitunnus, eikä automaattisesti tarkoita sitä, että yhteisö olisi verovelvollinen 

tuloistaan. Lisäksi osaston on hakeuduttava ennakkoperintärekisteriin, jos se tekee omissa 
nimissään työsuorituksia ja saa tekemänsä työn perusteella työkorvauksia, esim. 
ensiapupäivystys tai talkootyö. 

 
Tulorekisteri-ilmoitus on tehtävä myös silloin kun osasto on maksanut vapaaehtoisille 

pelkästään verottomia matkakustannusten korvauksia. Ilmoitus tehdään sähköisesti. Osasto 
tarvitsee ilmoittamiseen Katso-tunnisteen. Tunnistautuminen muuttuu vuoden 2020 aikana 
Suomi.fi-tunnistautumiseen.  

Kustannusten korvaukset ja palkkioiden maksun voi hoitaa myös ilmaisella Verohallinnon 
Palkka.fi-ohjelmalla, jolloin erillistä tulorekisteri-ilmoittamista ei tarvita, jos ohjelmassa on 

valittuna automaattinen tietojen siirto. 
Y-tunnuksen hakemiseen ja Katso-tunnisteen perustamiseen löytyy ohjeet myös RedNetin 

osastotoimiston sivulla Talousohjeet 
 
Linkkejä SPR:n vapaaehtoissivujen ohjeisiin 

Eettiset ohjeet 
Vapaaehtoisten kulukorvaukset 

Vapaaehtoistoiminnan ja muut linjaukset 
Vapaaehtoisten kiittäminen 

 
Verohallinnon hyödyllisiä ohjeita  
 

• Ennakkoperintärekisterimerkinnän tarkistaminen 

• Ennakonpidätyksen toimittaminen 

• Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa 

• Palkka ja työkorvaus verotuksessa  

• Luontoisedut verotuksessa 

• Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020  

• Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille  

• Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen   

• Tulorekisteri.fi 

• Palkintojen verotus 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/38110
https://rednet.punainenristi.fi/node/26573
https://rednet.punainenristi.fi/node/38106
https://rednet.punainenristi.fi/linjaukset
https://rednet.punainenristi.fi/node/25197
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/perustaminen-ja-muutokset/verohallinnon-rekisterit--yritystoiminta/ennakkoperintarekisteri/ennakkoperintarekisterimerkinnan_tarkis/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48735/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48013/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/omaaloitteiset-verot/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/75204/

