Yhdistyksen jäsenille

Sääntöjen 5§:n
mukainen hallituksen ohje
jäsenmaksuperusteen
laskemisesta
1. Yhdistyksen sääntöjen 5§ kuuluu:
Jäsen maksaa yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksun, joka perustuu maksuluokkiin.
Maksuluokat ja niiden perusteella määräytyvät jäsenmaksut päättää yhdistyksen syyskokous.
Maksuluokkaan kuulumisen ja jäsenmaksun perusteena on se rahamäärä, jonka jäsen on
edellisenä tilikautena myöntänyt apurahoina, avustuksina ja palkintoina sekä muutoin
käyttänyt sääntöjensä mukaiseen toimintaan. Jäsenen tulee tehdä yhdistykselle ilmoitus
mainitusta rahamäärästä. Hallitus voi antaa täydentäviä ohjeita jäsenmaksuperusteen
laskemisesta. Jos jäsen ei tee ilmoitusta syyskokouksen vuosittain määrittelemään ajankohtaan
mennessä, päättää yhdistyksen hallitus minkä maksuluokan mukaan jäsenmaksu peritään.
Jäsenmaksuperusteena sääntöjen mukaan on jäsenen toiminnan volyymi. Hallitus katsoo, että
jäsenen sääntöjen mukaiseen toimintaan kuuluvat apurahatoiminnan ja oman toiminnan lisäksi
myös säätiön hallinto ja sitä tukevat toimet, sillä ilman hallintoa ei tarkoitusta voida toteuttaa.

2. Jäsenmaksuperuste tulee laskea jäsenen edellisen
tilikauden tuloslaskelmasta.
Jäsenmaksuperusteeseen lasketaan mukaan jäsenen KAIKKI varsinaisen toiminnan kulut (mm.
apurahat, avustukset, palkinnot, muu oma toiminta, hallinnon kulut, varsinaiseen toimintaan
kohdistuvat poistot). Summasta voidaan vähentää varsinaisen toiminnan tuottoja (mm.
vuokrat, pääsymaksut, palautetut apurahat). Vähennettävien erien tulee liittyä säätiön
tarkoituksen toteuttamiseen, ei sijoitustoimintaan.
Useimmissa tapauksissa maksuperuste on suoraan varsinaisen toiminnan kulujäämä.
Avustuksia (esim. valtio- ja kunnanavustukset, STEA-tuet, avustukset muilta säätiöiltä tai
yhdistyksiltä) ei kuitenkaan voi vähentää maksuperusteesta varsinaisen toiminnan tuottoina.
Sisäisiä rahastosiirtoja ei voi vähentää maksuperusteesta tuottoina.
Maksuperusteeseen EI lasketa rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä mahdollisen liiketoiminnan
kuluja, vaikka ne olisi kirjattu varsinaisen toiminnan alle. Vastaavasti myöskään näiden tuottoja
ei voida vähentää maksuperusteesta.
Maksuperusteeseen lasketaan myös tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät hankinnat (esim.
taideostot tms.), jotka kirjataan taseeseen kulumattomaksi omaisuudeksi ja joista ei tehdä
poistoja.

Jäsenmaksuperusteen laskemiseen voi tarvittaessa pyytää apua yhdistyksen toimistosta.

3.
Koska jäsenten toiminnan monimuotoisuutta ei voida kaikilta osin ottaa huomioon tätä ohjetta
laadittaessa ja koska kirjanpitokäytännöt vaihtelevat, yhdistyksen toimihenkilöillä on oikeus
tehdä yksittäistapauksissa tulkintoja ja poikkeuksia tästä ohjeesta. Yhdistyksen toimihenkilöt
raportoivat poikkeuksista hallitukselle.

4.
Jäsenen tulee ilmoittaa jäsenmaksuperuste yhdistyksen ilmoittamalla tavalla
syyskokouksen määräämään ajankohtaan mennessä, joka syyskokouksen päätöksen
mukaisesti vuonna 2022 on toukokuun viimeinen päivä (31.5.).

5.
Jäsenen tulee toimittaa vuosittain vuosikertomuksensa ja tilinpäätöksensä yhdistykselle
viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua jäsenen tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös tulee
toimittaa ensisijaisesti Excel-muodossa, jotta tilastointi helpottuu. Jäsenmaksuperuste voidaan
tarkistaa tilinpäätöksestä.

6.
Yhdistyksen päätöksen mukaan uusi jäsen on vapautettu liittymisvuoden jäsenmaksusta.
Uuden jäsenen tulee silti toimittaa tukitietonsa, vuosikertomuksensa ja tilinpäätöksensä yllä
mainitulla tavalla.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 15.11.2021
Vuoden 2022 jäsenmaksut:
Maksuluokka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jäsenmaksuperuste
100 000 € ja alle
100 001 – 300 000 €
300 001 – 600 000 €
600 001 – 1 200 000 €
1 200 001 – 2 400 000 €
2 400 001 – 6 000 000 €
6 000 001 € – 10 000 000 €
yli 10 000 000 €

Jäsenmaksu 2022
1000 €
1 350 €
2 100 €
2 800 €
3 550 €
5 150 €
6 250 €
7 750 €

