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Versio päivämäärä hyväksyjä 
1.0 27.9.2022 Hallitus 

 

 

 

Yleistä seuran taloudesta 
 

 Seuralla on yhteinen talous, jota hoitaa seuran rahastonhoitaja. Seuran taloudesta 
vastaa hallitus.  

 Seuran tilikausi on 1.10. - 30.9. 
 Seuran budjetti hyväksytään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.  
 Seurassa on ikäluokka-ajattelu eli kaksi ikävuotta muodostavat yhden ikäluokan. 

o Ikäluokasta tehdään niin monta joukkuetta kuin pelaajamäärän kannalta on 
järkevää.  

o Jatkossa tässä tekstissä ikäluokka = joukkue, koska joukkue-sana on 
luettavampi tässä asiayhteydessä. 

 Jokaisella joukkueella on oma taloutensa osana seuran kirjanpitoa. Jokaisella 
joukkueella on oma rahastonhoitaja. 

 Seura toimii talkootyö pohjalta. 
 Seuran hallitus päättää tilien avaamisesta ja sulkemisista sekä tilinkäyttäjistä. 

 

Jäsenmaksut  
 

 Jokaisen Pattu junioreiden joukkueessa pelaavan tai harjoittelevan pelaajan tulee 
olla seuran jäsen.  

 Jäsenmaksu kerätään kerran vuodessa ja sen suuruuden päättää vuosikokous.  
o Kaudella 2022-2023 jäsenmaksun suuruus on 45 €.  

 Jäsenmaksu laskutetaan tammikuun loppuun mennessä suomisportin kautta. 
 Jäsenmaksutuloilla maksetaan esimerkiksi: 

o seuran yhteisiä kuluja, mm. seuratoimijoiden palkkiot (hallitus, 
tuomarivastaava, pesisliikkarin ja –koulun ohjaajat) varaston vuokra, 
päättäjäiset, kirjanpito, tarvikehankinnat, vakuutukset, tuomarikortit, 
valmentajien koulutus, peliasut 
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Joukkueen taloudenhoito 
 

Joukkueen talous  
 

 Joukkueen taloutta hoitaa joukkueen rahastonhoitaja ja siitä on vastuussa lisäksi 
joukkueenjohtaja.  

o Rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja(t) eivät voi olla sama henkilö.  

 Joukkueella tulee olla vanhempainkokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma ja 
talousarvio tilikaudelle.  

o Toimintasuunnitelma ja talousarvio on toimitettava seuran rahastonhoitajalle 
tammikuun loppuun mennessä. Malli löytyy kotisivujen materiaalipankista 
Joukkueiden_Budjettipohja 2023.xlsx 

 Joukkueen yhteisiä varoja voidaan käyttää vain tapahtumiin, joihin kaikille pelaajille 
on annettu mahdollisuus osallistua tai hankintoihin, joista kaikki pelaajat hyötyvät. 
(kts. Talkootyöt) 

 

Joukkueen rahastonhoitajan tehtävät  
 

 Huolehtii joukkueen rahaliikenteestä ja siihen liittyvistä laskuista, kuiteista ja 
tositteista.  

 Toimittaa tositetiliotteen ja kuitit seuran rahastonhoitajalle kuukausittain. (kk:n 
15.päivään mennessä) 

 Tekee, yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, joukkueen toimintasuunnitelman ja 
budjetin ja toimittaa sen sitten seuran rahastonhoitajalle. 

 Seuraa joukkueen taloustilannetta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. 
 Maksaa tuomarimaksut tuomaritilille heti pelin jälkeen. 

Pyydettäessä tekee joukkueen vanhemmille selvityksen toteutuneista tuloista ja menoista 
talvikauden ja kesäkauden päätteeksi. 

 

 
 

Joukkueiden varojen säilytys ja seuranta 
 

 Joukkueiden varoja säilytetään joukkueen omalla pankkitilillä. Otteluiden 
yhteydessä järjestettävää kioskitoimintaa varten joukkueilla voi olla kuitenkin pieni 
käteiskassa. 

 Joukkueen varojen käytöstä, rahastonhoitaja antaa kuukausittain selvityksen 
joukkueenjohtajalle. 
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o Seura suosittelee, että joukkueenjohtaja tai rahastonhoitaja antavat myös 
vanhemmille lyhyen selvityksen kuukausittain varojen käytöstä. 

 Mikäli joukkueenjohtaja tai taloudenhoitaja vaihtuu tai lopettaa, tulee tästä ilmoittaa 
seuran rahastonhoitajalle/sihteerille mahdollisimman pian.  

 Uudelle joukkueen rahastonhoitajalle anotaan pankista joukkueen tilille 
käyttöoikeus, jolloin hänen täytyy ilmoittaa nimensä, henkilötunnuksensa, 
osoitteensa,  sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa seuran 
rahastonhoitajalle/sihteerille.  

 Kaikki tositteet, jotka liittyvät joukkueen tilitapahtumiin tulee toimittaa kuukausittain 
yhdessä tiliotteen kanssa seuran rahastonhoitajalle.  

o Tiliote ja tositteet (kuitit, laskut) sekä muu mahdollinen 
kirjanpitomateriaali tulee joukkueen rahastonhoitajan toimittaa seuran 
rahastonhoitajalle kuukausittain, kuukauden 15. päivään mennessä. 
Joko toimittamalla tositteet paperisena tai lähettämällä sähköpostilla  

 Pelaajan lopetettua harrastuksensa hänelle ei voida maksaa rahaa tai antaa 
tavaraa.  

 Vanhan toimintakauden päätteeksi omaisuus siirtyy ikäluokan mukana seuraavan 
toimintakauden pohjakassaksi ikäluokan käyttöön. Jos kauden loputtua osa 
ikäluokan pelaajista siirtyy seuraavaa ikäluokkaan, niin jäljelle jääneistä varoista 
lasketaan yhden pelaajan osuus. (Jäljelle jääneet rahat jaetaan pelaajien lkm:llä) 
Sitten siirretään vanhempaan ikäluokkaan siirtyvien pelaajien osuuksien verran 
rahaa seuraavan ikäluokan tilille.   

o Uuden kauden alussa, jolloin mahdolliset pelaajasiirrot ja pelaajien 
mukana tuleva rahaosuus edelliseltä kaudelta on siirretty, tilillä olevat 
rahat ovat yhteisiä ja uuden kauden pohjakassa. Mitään 
kompensaatioita tai tasausmaksuja ei makseta.  

o C-ikäluokasta vanhentuvien pelaajien kohdalla, pelaajien mukana ei  
siirretä rahaa seuraavaan ikäluokkaan. Tässä poikkeuksena on, jos B-
ikäluokkaan seuraavalle kaudelle tuleva joukkue pelaa Pattijoen 
Urheilijat Junioreiden alaisuudessa. Tällöin siirretään 
normaalikäytännön mukaan pelaajien pääluvun osuuden mukaisesti. 

 

 

 

Kuukausimaksut  
 

 Joukkueet keräävät pelaajiltaan kuukausimaksuja, joilla se rahoittaa suurimmat 
menoeränsä. Kuukausimaksun suuruuden päättävät vanhemmat yhdessä 
joukkueenjohtajan ja joukkueen rahastonhoitajan kanssa, rahastonhoitajan 
esityksen pohjalta.  
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 Joukkueet keräävät kuukausimaksut itse omalle tililleen vanhempien kanssa 
yhdessä sovitun tavan mukaisesti. 

 Jotta kuukausimaksuihin liittyviltä epäselvyyksiltä vältytään, tulee pelaajan tai 
huoltajan ilmoittaa aina välittömästi joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle mikäli: 

o pelaaja lopettaa harrastamisen seurassa 
o pelaaja loukkaantuu/sairastuu niin, että täysipainoinen osallistuminen 

harjoitteluun estyy vähintään kuukauden ajaksi 
o Pelaajan edun mukaista on yleensä loukkaantumisen aikanakin harjoitella 

mahdollisuuksien mukaan. 
 Mikäli tämä ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, ei pelaajalla ole oikeutta saada 

hyvitystä kuukausimaksusta jälkikäteen. 
 Jos pelaaja ei osallistu kaikkiin ryhmänsä viikkoharjoituksiin, se ei oikeuta 

hyvityksiin. 
 Jos pelaaja vaihtaa kesken kauden seuran sisällä esim. vanhempien joukkueeseen, 

jossa suurempi kuukausimaksu, siirtyy hän samalla maksamaan uuden joukkueen 
mukaista kuukausimaksua. Ennen siirtoa maksetut maksut siirretään uuden 
joukkueen tilille. Tässäkään tapauksessa ei makseta tasausmaksuja, jos 
pelaaja on ”vanhaan” joukkueeseen maksanut pienempää kk-maksua kuin 
mitä ”uudessa” joukkueessa on sovittu maksettavan  

 Mikäli perheellä on tilapäisiä vaikeuksia selviytyä toimintamaksujen maksamisesta, 
voi maksuaikataulusta neuvotella ottamalla yhteyttä joukkueenjohtajaan ja/tai 
rahastonhoitajaan.  

 Kuukausimaksuilla hoidetaan: 
o Joukkueen käyttämät arina- ja liikuntahalli yms. salivuorot  
o Tuomaripalkkiot 
o Pesäpalloliiton sarjamaksut 
o Joukkueen itse hankkimat tarvikkeet, esim. Pallot. 
o Ruokailuja, kyydityksia, asustehankintoja 
o Muita oheistapahtumia 

 Kuukausimaksujen ulkopuolelle jäävät:  
o pelaajan lisenssi ja lisenssivakuutus  
o turnauskulut  
o pelivälineet  
o matkakulut otteluihin, turnauksiin  

 Mikäli pelaaja vapaaehtoisesti pitää taukoa (esimerkiksi talven ajan) joukkueen  
hänelle tarjoamasta toiminnasta, ei se oikeuta alennukseen kuukausimaksusta.  
 

Talkootyöt 
 

 Joukkue voi tehdä yrityksille erilaisia talkootöitä.  
 Joukkue laskuttaa työpalkkion joukkueen tilille.  
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 Talkootöistä sovittaessa on muistettava, että tulo on verovapaata ainoastaan, jos 
sitä ei jaeta henkilökohtaisesti työn tekijöille vaan se tulee laajemmalle piirille, eli 
koko joukkueen hyväksi. Toisin sanoen tuotto ei saa olla ”korvamerkattu” vain 
nimetyille pelaajille/perheille. Kenellekään ei voi antaa alennuksia tai etuuksia 
tehdyn talkootyön määrän mukaan. 

 Seuran toiminta perustuu talkootyöhön, jolloin jokainen vanhempi on velvollinen 
tekemään talkootöitä. Joukkueen talkoita ei pysty korvaamaan maksamalla rahaa. 

 Jokaiselle joukkueelle tulee talkoovuoroja 1-2 kpl miesten superpesiksen peleihin 
kauden aikana. Joukkue saa jokaisesta talkoopelistä korvauksen, joka maksetaan 
viimeistään seuraavan kuukauden alussa joukkueen tilille. 
 

Mainostulot  
 

 Joukkue voi rahoittaa toimintaansa myymällä yrityksille mainostilaa joukkueen 
asusteisiin, esim. tuulipukuun, harjoituspaitaan jne.  

 Joukkue voi myös myydä myös takakentän aitaan mainoksia. Mainos on pelikauden 
aidassa.  

o Uusi mainos 350€, seura vastaa mainoksen valmistuskuluista 
o Valmis mainos 125€ 
o Myydyistä mainoksista joukkue saa 125€/myyty mainos.  
o Drivessä on lista mainostilanteesta ja myyjän nimi. Myyjällä on 

etumyyntioikeus aikaisemmin myymäänsä mainokseen. 
o Mainossopimus tehdään kahtena kappaleena, toinen jää yritykselle ja toinen 

toimitetaan seuran rahastonhoitajalle. Mainossopimuksessa on yritystä 
varten maksutiedot seuran tilille. Myydyistä mainoksista tulleet suoritukset, 
siirretään kootusi joukkueiden tileille heidän myymiensä osuuksien mukaan 
seuran rahastonhoitajan toimesta. 

Kioskitoiminta 
 

 Omissa kotiotteluissaan joukkue voi pitää varojen keräämiseksi kioskia. 
 Kioski-myyntiin tulevien tuotteiden hankinnasta, tuotteiden hinnoittelusta yms. 

vastaa joukkue.  
 Kioski-myynnistä pidetään oma kirjanpito, johon joukkue kirjaa ottelukohtaiset 

myyntitulot (käteinen, Mobilepay)  
 Kioski-hankintojen korvaaminen. Kioskiin tehdyistä hankinnoista, saa rahat kuittia 

vastaan kioskikassasta.  
 Kioski-tuottojen siirto pankkitilille: Seura suosittelee, että joukkueen rahastonhoitaja 

tai muu joukkueen taustahenkilö ensin tallettaa rahat omalle pankkitililleen. Sama 
koskee mahdollisesti kerättyjä MobilePay-maksuja. Sen jälkeen joukkueen 
rahastonhoitaja siirtää rahat joukkueen tilille, selkeästi mainiten, että ovat 
kioskikassan rahoja. 
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Uuden pelaajan koeaika 
 

 Koeaika on 1 kuukauden mittainen. Mikäli pelaaja koeajan kestäessä päättää, ettei 
hän jatka harrastusta seurassa, ei jäsenmaksua eikä kuukausimaksua veloiteta.  

 Mikäli uusi pelaaja päättää jatkaa harrastustaan seurassa, laskutetaan seuran 
jäsenmaksu normaalisti ja kuukausimaksu koeajan alusta lähtien.  

 Pelaajan tai hänen huoltajansa tulee koeajan päättyessä ilmoittaa joukkueelle, 
mikäli pelaaja ei jatka seurassa.  
 

 

Peliasut  
 

 Pelaajien tulee käyttää otteluissa seuran virallista peliasua. Peliasut hankitaan 
seuran toimesta. 

 Pelaaja on vastuussa peliasustaan, joten kadonneen peliasun aiheuttamat 
kustannukset veloitetaan pelaajalta tai hänen huoltajaltaan.  

 Peliasut kerätään talteen aina kauden päättyessä.  
 Mikäli pelaaja, jolla on seuran peliasu, lopettaa harrastamisen seurassa, tulee 

hänen palauttaa peliasu viikon kuluessa lopettamisesta joukkueenjohtajalle. 
Muutoin seura lähettää pelaajalle tai hänen huoltajalleen laskun, joka vastaa uuden 
peliasun arvoa. 

 Peliasuja saa käyttää vain seuran otteluissa - ei siis koulussa, harjoituksissa tai 
muutoinkaan.  

o Poikkeuksena pallohenkilövuorot, esittelyt/muistamiset superin pelissä. 

 

Kulu- ja matkalaskut 
 

 Kululaskun liitteeksi liitetään kuitti ostoksesta. Sitä varten kuitti tulee pitää tallessa ja 
liittää kuukausitositteiden mukaan. Tositteesta voi ottaa myös selkeän kuvan tai 
skannata, ja sitten tulostaa, niin tekstit eivät häviä kuitista.  

 Matkalaskulle käytetään materiaalipankista löytyvää pohjaa. Matkalaskun 
maksamisen jälkeen, joukkueen rahastonhoitaja laittaa tiedon tilitoimistoon 
maksetusta matkalaskusta.  
 

Tuomaripalkkioiden maksu  
 

 Tuomaripalkkiot maksaa tilitoimisto kerran kuussa. Edellisen kuukauden palkkiot 
pyritään maksamaan heti seuraavan kuukauden alussa.  
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 Tuomareiden velvollisuus on toimittaa verokortti, tilinumero ja yhteistiedot 
tilitoimistoon. 

 Pelien jälkeen joukkueenjohtaja ottaa tuomareilta kuittaukset palkkiolomakkeeseen 
ja toimittaa sen takakentän varaston seinässä olevaan postilaatikkoon. 
Rahastonhoitaja siirtää maksettavan määrän heti pelin jälkeen seuran tuomaritilille.  

o Talven hallipelien osalta palkkiolomakkeiden palautus tehdään seuran 
rahastonhoitajalle, joka toimittaa kootusti kuukausittain palkkiolomakkeet 
tilitoimistoon.  

o Palkkiolomakkeen voi toimittaa paperisena tai skannattuna tai selkeänä 
kuvana seuran rahastonhoitajalle. 

 

 

Muiden palkkioiden maksu  
 

 Joukkueiden otteluihin liittyvät toimitsijatehtävät tulee pyrkiä hoitamaan 
talkoovoimin. Mikäli joukkue kuitenkin haluaa maksaa näistä (tai jostain muista) 
tehtävistä palkkiota, tulee huolehtia, että tämä tapahtuu verottajan ja seuran 
ohjeiden mukaisesti.  

 Joukkueenjohtaja ilmoittaa maksettavat tiedot heti pelin/tapahtuman jälkeen 
tilitoimistoon, jossa tehdään palkkalaskelma, jonka mukaan joukkueen 
rahastonhoitaja suorittaa maksun. Palkkion saajan on lähetettävä verokortti, 
tilinumero ja yhteistiedot tilitoimistoon.  

 
 
Valmentajasta aiheutuvat kustannukset  
 

 Seura ei maksa valmentajille palkkaa, palkkiota ja/tai kulukorvauksia.  
 Mahdolliset valmentajan korvaukset ovat joukkueen ja valmentajan välinen asia. 

 Leirit: Leirien kilpailusääntöjen mukaan pöytäkirjaan nimetyillä 
valmentajilla täytyy olla leiripassi lunastettuna. Joukkue vastaa 
leiripassin kustannuksista. Leiripassiin sisältyy ruokailut ja yöpyminen 
koulumajoituksessa. Muista yöpymisvaihtoehdoista ja -kustannuksista 
valmentaja sopii joukkueen kanssa.   
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Verotusnäkökohdat  
 

 Seura ei ole arvonlisävelvollinen.  
 ALV-vapaus on sidottu kyseisen tulon verovapauteen myös tuloverotuksessa, joten 

huomaa seuraava: Verovapaus tuloverotuksessa koskee vain muuta kuin 
elinkeinotuloa. Elinkeinotuloksi ei katsota Urheilukilpailujen tai liikuntatapahtumien 
yhteydessä:  

 lipputuloja  
 osanottomaksuja  
 käsiohjelman mainos- ja muita myyntituloja  
 järjestävän seuran ylläpitämän kioskin tuloja  
 järjestävän seuran muita tarjoilutuloja  
 myyntioikeuksien myynnin tuloja  
 laita- ja muista väliaikaisista tapahtumaan liittyvistä mainoksista saatuja tuloja  
 urheiluasuissa olevien mainosten tuloja  
 ääni- ja valomainoksia  
 tilapäisen paikoituksen järjestämisestä saatavia tuloja  
 muita tilaisuuteen liittyviä myyntituloja (esim. majoitustulot)  
 tavarankeräystä ja siihen liittyvä kirpputoritoimintaa  
 jäsenlehdestä tai muista seuran toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista 

(esim. käsiohjelma/kausijulkaisu) saatuja tuloja  

 urheiluseurojen kannatustuotteita  
 Muussa kuin edellä mainituissa tapahtumissa harjoitetusta kioski- ja 

kahvilatoiminnasta saatuja tuloja pidetään elinkeinotulona. 

 

Taloudenhoitoa koskevat kysymykset ja ratkaisuvalta 
 

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai 
yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran 
rahastonhoitajalta ja puheenjohtajalta. 

Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen 
joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, seuran puheenjohtaja ja seuran rahastonhoitaja. 
Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa, ellei asia vaadi 
seuran kokouksen päätöstä 

 


