Tietosanoma

Koulutuspäivät | Ammatti- ja oppikirjallisuus

Yhdistys ja säätiö

- johdon vastuu, talous, rahoitus, avustukset ja verotus
13.12.2022, etäkoulutus livestream

Suomessa on paljon erilaisia ja eri tarkoitusta varten perustettuja yhdistyksiä ja säätiöitä:
säätiöitä on kolmisen tuhatta ja yhdistyksiä yli sata tuhatta. Niiden koko vaihtelee merkittäviä omaisuusmassoja hallitsevista ja tuhansia ihmisiä koskettavista suurista organisaatioista pieniin harrastuspohjaisiin järjestöihin. Lainsäädäntö ei erottele järjestöjä koon
tai toiminnan perusteella, samat perussäännöt koskevat kaikkia. Jokaisen yhdistyksen
tai säätiön hallinnossa mukana olevan tulee tietää perusasiat järjestön oikeudellisesta
luonteesta ja vastuukysymyksistä, tilinpäätöksen sisällöstä ja verokysymyksistä.
Koulutus on suunnattu esimerkiksi yhdistysten ja säätiöiden hallituksessa tai
muuten hallinnossa toimiville henkilöille; varainhoitajille; yhdistysten ja säätiöiden
tilintarkastajille ja tilitoimistoille; kunnille, korkeakouluille ja kaikille julkisille organisaatioille;
muille yhdistyksissä tai säätiöissä vastuullisissa tehtävissä toimiville.
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OHJELMA

Yhdistys ja säätiö -koulutuspäivä, 13.12.2022

8.30

llmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro - Oili Kela

9.05

Yhdistyksen ja säätiön hallinto - Oili Kela
• lain, sääntöjen ja hyvän hallinnon mukainen hallinto

9.50

Säätiölain lähipiiritoimiin liittyvät velvoitteet - Oili Kela
• missä ja miten lähipiiri tulee huomioida säätiön toiminnassa
• lähipiiritoimien raportointi

10.30 Kahvi
10.45 Johdon vastuu yhdistyksen ja säätiön toiminnassa - Oili Kela
• hallituksen vastuu
• johtavan toimihenkilön vastuu
11.30

Yhdistysten ja säätiöiden tuloverotus - Mikko Alakare
• yleishyödyllisyyden käsite ja edellytykset tuloverotuksessa
• elinkeinotoiminta ja kiinteistöliiketoiminta
• yhtiöittämisen tuloverotus ja varainsiirtoverotus, toimintamuodon muutokset
• viimeaikaista oikeus- ja verotuskäytäntöä
• katsaus kiinteistöverotukseen
• yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennus

12.30

Lounas

13.30 Yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotus - Mikko Alakare
• arvonlisäverotuksen liityntä tuloverotukseen
• vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus
• ostot ulkomailta
• yhtiöittämisen arvonlisäverotus
• kiinteistöjä ja kiinteistöliiketoimintaa koskeva arvonlisäverotus
14.30 Taloushallinnon vaatimukset - Kari Lydman
• tilinpäätös ja sen tarkastus
• toiminnantarkastus
• julkinen hankerahoitus
• rahankeräyslainsäädäntö ja avustukset
15.30 Päivän lopetus - Oili Kela
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Kouluttajat
Oili Kela asianajaja, Asianajotoimisto Oili Kela oy
Asianajaja Oili Kela toimii neuvonantajana
säätiö- ja yhdistysoikeuteen sekä yleishyödyllisten
yhteisöjen verotukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Kela 1uennoi säännöllisesti erityisosaamisalueeseensa liittyvistä aiheista.

Kari Lydman KHT, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy
Kari Lydman, KTM, KHT, on toiminut pitkään tilintarkastajana ja asiantuntijaorganisaation
johtotehtävissä. Hänen tarkastuskokemuksensa kattaa kaikenlaiset ja -kokoiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Hän vaikuttaa tilintarkastusalan sekä osakeyhtiö-, yhdistysja säätiölainsäädännön kehitys- ja tulkintatyöhön tällä hetkellä mm.
Tilintarkastuslautakunnan jäsenenä sekä luennoimalla ja kirjoittamalla.

Mikko Alakare osakas, asianajaja, Castrén & Snellman
”Olen työskennellyt noin viidentoista vuoden ajan veroasiantuntijana Suomen
johtavissa asianajotoimistoissa ja huomannut verotuksen liittyvän kaikkeen liiketoimintaan. Työurani aikana olen kehittänyt vero-osaamistani poikkeuksellisen laaja-alaiseksi.
Havaitsen asiakkaille oleelliset asiat niin välittömän kuin välillisenkin verotuksen alueelta.
Avustan yrityksiä jatkuvasti erilaisissa yritys-, kiinteistö- ja rahoitusjärjestelyissä. Oleellinen
osa työnkuvaani ovat myös pääomasijoitusalan verokysymykset ja vaativat veroriidat.
Vanhana järjestöaktiivina olen myös tukenut yleishyödyllisiä yhteisöjä niiden
kohtaamissa verohaasteissa.”

Koulutuksen hinta 620 € + alv 24 %
Joka kolmas osallistuja samasta
organisaatiosta vain 220 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT
myyntineuvottelija Kaisa Sutela
040 576 7878
kaisa.sutela@tietosanoma.fi

tekniset ohjeet livestream-yhteyden käyttöönottoon.
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Kirjallisuutta aiheeseen liittyen
Hanki teos nyt omaksesi Tietosanomalta!

YHDISTYS JA SÄÄTIÖ

Kari Lydman – Seppo Kemppinen – Lasse
Laaksonen – Ilkka Lahti
Yhdistysten ja säätiöiden hallinnossa mukana olevan
tulee tietää perusasiat yhdistyksen ja säätiön hallinnosta, oikeudellisista kysymyksistä, taloushallinnosta
ja verotuksesta. Myös yksittäisiin kysymyksiin tarvitaan
vastauksia.
Tässä teoksen tarkistetussa, ajan tasalle saatetussa laitoksessa käydään läpi yhdistyksen ja säätiön
moninaisia oikeudellisia kysymyksiä lainsäädännön,
oikeuskäytännön ja kirjallisuuden pohjalta. Yhdistyksen ja säätiön hyvä hallinto, niiden asianmukainen
toiminta ja vastuukysymykset ovat käsittelyssä mukana.
Tietosanoma | 3. painos, 2022
Kovakantinen kirja, sidottu, 600 sivua: 132 €
E-kirja, EPUB, 600 sivua: 79 €

Teos ilmestyy elokuussa
2022. Sitä ennen teos on
ennakkotilattavissa!

TILAA SUORAAN MEILTÄ:

myyntineuvottelija Kaisa Sutela
040 576 7878 / kaisa.sutela@tietosanoma.fi
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