
Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö asetti minut 12.10.2006 selvitysmieheksi tehtävänä laatia 
Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -mietinnön (oikeusministeriö. 
työryhmämietintö 2006:14) ja siitä tehtyjen esitysten pohjalta ehdotus hallituksen 
periaatepäätökseksi kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. 

Selvitystyön kuluessa olen voinut keskustella työssä ilmenevistä ongelmista 
lukuisien henkilöiden kanssa. Hyvää on koko työn ajan ollut yhteistyö 
kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Seppo Niemelän kanssa. 
Tärkeä yhteys on ollut oikeusministeriön kutsuman tukiryhmä, jossa ovat olleet 
pääsihteeri Aaro Harju Sivistysliitto Kansalaisfoorumista, hallitusneuvos Eija 
Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, toiminnanjohtaja Hilkka Nousiainen 
Kuurojen Palvelusäätiöstä, osastopäällikkö Janne Peräkylä Raha-automaatti-
yhdistyksestä, pääsihteeri Jouko Vasama Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
yhteistyöyhdistys YTY:stä, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 
oikeusministeriöstä, yhteysjohtaja Kerstin Ekman Suomen Liikunta ja Urheilu 
SLU:sta, lainsäädäntösihteeri Laura Nordenstreng oikeusministeriöstä, 
ylitarkastaja Markus Seppelin sosiaali- ja terveysministeriöstä, projektipäällikkö 
Mika Rossi sisäasiainministeriöstä, ylitarkastaja Peter Fredriksson 
ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Petri Lehto kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä, toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön 
keskusliitosta, toiminnanjohtaja Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitosta, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä oikeusministeriöstä, hallitusneuvos 
Tarja Jääskeläinen valtiovarainministeriöstä ja pääsihteeri Tuomas Kurttila 
opetusministeriöstä. Tämän lisäksi olen voinut keskustella lukuisien muiden 
virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Pääosin nämä ovat olleet 
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -mietinnön laatineen työryhmän 
jäseniä. Lisäksi olen voinut käyttää apunani pääsihteeri Aaro Harjua, yliassistentti 
Matti Muukkosta ja oikeustieteen kandidaatti Timo J. Tuovista eräisiin 
selvitystehtäviin. Kiitän kaikkia työhön osallistuneita avusta ja mahdollisuudesta 
keskusteluihin. Työni liitteeksi olen ottanut myös Timo J. Tuovisen laatiman 
muistion Uudet yleishyödylliset osakeyhtiöt kansalaisjärjestöjen 
toimintamahdollisuuksien edistäjinä. 

Saatuani työni valmiiksi luovutan sen kunnioittavasti oikeusministeriölle.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2007

Pentti Arajärvi
professori, 
oikeustieteen tohtori



Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN

Kansalaisyhteiskunta toimii erityisesti kansalaisjärjestöjen kautta. Kansalaisjärjestöissä 
ihmiset oman aloitteellisuuden ja itseohjautuvuuden perusteella osallistuvat yhteiskunnan 
toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Järjestöt myös tavoittavat henkilöitä, joilla on riski 
syrjäytyä. Toiminta järjestöissä tuottaa myös uusia yhteiskunnallisia aloitteita. Järjestöt 
tuottavat suoraa ja epäsuoraa yhteiskunnallista hyötyä. Usein ne vaikuttavat julkiseen 
toimintaan ja toimivat julkisen palvelutuotannon täydentäjinä erityisesti silloin, kun 
kaupallisella toiminnalla ei ole mahdollista tyydyttää yhteiskunnassa esiintyviä tarpeita. 
Myös Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä on viime vuosina 
kiinnitetty huomiota kansalaistoiminnan mahdollisuuksiin täydentää julkista ja muuta 
yleishyödyllistä toimintaa.

Periaatepäätöksellä luodaan julkisen vallan kansallista toimintalinjaa suhteessa 
kansalaisjärjestöjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Päätöksellä pyritään myös 
vahvistamaan kansalaisjärjestöjen toimintoja lisäämällä julkisen vallan päätösten 
johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä asettamalla tavoitteita Suomen kansalliselle ja 
kansainväliselle kansalaisjärjestöjä koskevalle toimintalinjalle.

1. Kansalaisjärjestö

Tässä periaatepäätöksessä tarkoitettu kansalaisjärjestö on rekisteröity yhdistys, jonka 
muodostavat yksilöt. Kansalaisjärjestönä pidetään myös sellaista rekisteröityä järjestöä tai 
liittoa, jonka jäsenet ovat pääosin yksilöistä muodostuvia kansalaisjärjestöjä. 
Kansalaisjärjestönä ei tässä päätöksessä pidetä lailla perustettua julkista yhdistystä. 
Julkiset yhdistykset ja vapaat kansalaisryhmät voivat kuitenkin tilannekohtaisesti olla 
periaatepäätöksen piirissä esimerkiksi osallistumisen ja niiden toiminnan tukemisen osalta. 
Niin sanotut laitossäätiöt rinnastuvat usein niin toimintatavoiltaan kuin -logiikaltaan 
kansalaisjärjestöihin, joten niihin sovelletaan soveltuvin osin tätä periaatepäätöstä 
erityisesti osallistumisen ja toimintaedellytysten luomisen osalta.

2. Yleishyödyllisyys

Kansallisesti on yleishyödyllisyys rakentunut lainsäädännössä keskeisimmin tuloverolain 
22 §:n määritelmään. Muusta lainsäädännöstä ja lainvalmisteluasiakirjoista voidaan 
erottaa erilaisia, osittain säädeltävän asian luonteesta johtuvia näkökohtia 
yleishyödyllisyydelle. Yleishyödyllisyydelle ei ole kansallisesti yhtä määritelmää. 
Kansalaisjärjestöjen kannalta tärkeitä lainvalmistelussa esiintyviä käsitteitä ovat 
esimerkiksi yhteisvastuullisuus, autonomisuus, aatteellisuus ja se, että perustana on 
sääntöjen tarkoituspykälä.

Yhteisölainsäädännössä mainitaan yleishyödyllisyys palveluista sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin (2006/123/EY) 2 artiklan 2a kohdassa ja kuudennen arvonlisädirektiivin 



(77/388/ETY) 13 artiklan A kohdassa. Lainsäädännössä käsitettä ei ole määritelty. Terminä 
se esiintyy lisäksi komission tiedonannoissa yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa 
(2001/C 17/04) ja Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut Euroopan unionissa KOM (2006) 177 lopullinen. Näiden määritelmät eivät 
ole yhtenäisiä eivätkä vastaa suomalaisia määritelmiä, vaan ovat selvästi 
liiketoiminnallisempia.

Kansallisesti on välttämätöntä käyttää useampaa yleishyödyllisyyden käsitettä. Käsitteen 
sisältöön ja käyttöön tulee lainsäädäntöä valmisteltaessa kiinnittää huomiota 
johdonmukaisuuden ja oikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta sekä kansallisesti että 
yhteisöoikeudessa. Aatteellisista järjestöistä ja niihin kohdistuvasta verotuksesta sekä 
yhteisöoikeuden soveltamisesta julkisten palvelujen tuottamiseen voidaan todeta 
seuraavaa:
1. Aatteelliseen toimintaan sovelletaan kansallista, asiayhteyteen kuuluvaa 

yleishyödyllisyyden käsitettä. Aatteellista toimintaa varten ei ole tarkoituksenmukaista 
luoda yleistä yleishyödyllisyyden määritelmää. Alakohtaisten erityistarpeiden 
perusteella säädetään yleishyödyllisyydestä erikseen. Tulo- ja arvonlisäverotuksessa 
käytetään tuloverolain 22 §:ää siten, että yhteisöjen yleishyödyllisyyden säilyminen on 
ensisijainen tulkinta.

2. Yleishyödylliseen taloudelliseen toimintaan sovelletaan täysimääräisesti myös 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 16 ja 86 artiklan mukaisten yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen antamia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan 
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Suomi määrittelee Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 86(2) artiklan perusteella erityisoikeudet ja yksinoikeudet 
julkisiin palveluihin kyseisen artiklan sallimissa rajoissa, kuten ottaen huomioon julkisen 
palvelun velvoitteen osoittamisen yhteisölle ja tehtävästä maksettavan korvauksen 
objektiivisen ja julkisen määrittämisen sekä ylikompensaation kiellon.

3. Kansalaisjärjestöjen merkitys ja vaikuttamistavat 

3.1. Osallistuminen

Kansalaisjärjestöjen kuuleminen on olennainen osa yhteiskunnallisen osallistumisen 
vahvistamista. Osallistumismenettelyjä kehitetään siten, että keskusjärjestöillä on 
mahdollisuus kuulla jäsenjärjestöjään lausuntoaan antaessaan. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi tehostetaan järjestöjen osallistumista hallinnon valmisteluelimiin ja 
järjestöjä kuullaan niin varhaisessa vaiheessa, että järjestöjen jäsenjärjestöjen kuuleminen 
on mahdollista.

Yhteistoiminnassa Suomen Kuntaliiton kanssa kiinnitetään kuntien huomiota siihen, että 
ne huolehtivat kansalaisjärjestöjen kuulemisesta kansalaistoimintaan ja järjestöjen 
asemaan vaikuttava asioita valmistellessaan.

Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (oikeusministeriön julkaisu 2004:4) kohtia 4.1. 
taloudelliset vaikutukset ja 4.4. yhteiskunnalliset vaikutukset täydennetään siten, että 
huomioon on otettava myös vaikutukset järjestöihin ja järjestötalouteen. Järjestöt otetaan 
huomioon arvioitaessa hallinnon ohjausjärjestelmiä sekä lainsäädännön ja päätösten 
seurantajärjestelmiä. Vaikutusarvio-ohjeiston kokoamisessa ja yhdenmukaistamisessa 
otetaan järjestöt huomioon
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Kansalaisjärjestöjen aseman vahvistamiseksi perustetaan kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa tai sen yhteydessä luodaan 
yhteistoimintaedellytykset kansalaisjärjestöjen ja yritysten väliselle yhteistyölle ja 
neuvottelumenettelylle sekä tarvittavat kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten 
yhteistyömuodot ottaen huomioon myös verotukseen ja Euroopan unioniin, erityisesti 
sisämarkkinoihin, liittyvät näkökohdat.

Ministeriöiden hallinnonalan strategioiden osaksi otetaan järjestöjen asema. Strategiat 
pidetään ajan tasalla yhteistoiminnassa järjestöjen kanssa. Yhdessä Suomen Kuntaliiton 
kanssa kannustetaan kuntia kunnallisten vastaavien strategioiden laatimiseen.

Järjestöjen asema Euroopan unionin asioiden valmistelussa taataan.

Euroopan unionin toiminnassa Suomen kannalta on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista 
asettaa tavoitteeksi kansalaisjärjestöjen konsultatiivinen asema kansalaisjärjestöjen 
eurooppalaisille yhteenliittymille kaikissa niissä unionin toimielimissä, joissa käsitellään 
kansalaisjärjestöjä tai niiden toimintakenttää koskevia kysymyksiä. Tämä edellyttää myös 
kansallisen järjestötoiminnan eurooppalaisten toimintaedellytysten turvaamista tarvittaessa 
julkisen tuen avulla. Muutenkin Suomi johdonmukaisesti pyrkii vahvistamaan 
kansalaisjärjestöjen asemaa ja luomaan niille myös uusia mahdollisuuksia toimia unionin 
politiikoissa.

3.2. Järjestölähtöinen auttamistyö ja elinkeinotoiminta

Välittömästi ryhdytään valmistelemaan palvelujen kansallista strategiaa tarkoituksena 
turvata julkisen vallan vastuulla olevat, väestön tarvitsemat riittävät sivistykselliset, 
sosiaaliset ja terveydenhuollon palvelut. Strategiassa myös selkeytetään aatteellisen, 
järjestölähtöisen auttamistyön ja elinkeinotoiminnan suhde hallinnon eri sektoreilla ja 
palveluissa kansalliset ja unionin säätelyyn liittyvät näkökohdat huomioon ottaen. 
Strategiaan kuuluvat myös Suomen EU-politiikkaan liittyvät pitkän aikavälin linjaukset 
suhteessa julkisen vallan itse tuottamiin ja elinkeinotoimintana järjestettyihin palveluihin.

Kansalaisjärjestöpohjaisen tai -omisteisen palvelujärjestelmän kykyä vastata Euroopan 
yhteisön hankintadirektiivien ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön vaatimuksiin 
vahvistetaan yhteistyössä kuntien ja muiden palvelujen järjestämisvastuussa olevien 
julkisten toimijoiden kanssa kaikki hankintamenettelyt huomioon ottaen. Toimintaan on 
varattava riittävät taloudelliset voimavarat.

Kansalaisjärjestöjen toiminnassa otetaan käyttöön ne mahdollisuudet, joita kansallinen 
lainsäädäntö ja yhteisöoikeus tarjoavat hankintamenettelyjen helpottamisena ja 
valtiontukien käyttämisenä palvelujen turvaamiseksi erityisesti heikoimmassa ja 
haavoittavimmassa asemassa oleville. Samoin vapaaehtoistyöhön perustuvien, 
yleishyödyllisten, voittoa tavoittelemattomien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset 
turvataan ja huolehditaan niiden mahdollisuuksista ei-taloudellisen toiminnan 
kehittämiseen.

3.3. Kehittämisnäkökohtia

Hallitus selvittää yhteisölainsäädännön kehittämistä siten, että osakeyhtiö tai osuuskunta 
voidaan perustaa rajoitetun voitonjaon yhteisönä ja näin tarjotaan erityisesti 
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kansalaisjärjestöille palvelujen tuottamismenetelmä eduskunnan talousvaliokunnan 
mietinnön 26/2006 vp lausumaehdotuksen mukaisesti.

4. Kansalaisjärjestöjen talouden ja rahoituksen turvaaminen

Raha-automaattiavustuksilla ja veikkaus- ja vedonlyöntipelitoiminnan voittovaroilla tuetaan 
kansalaisjärjestötoimintaa sekä kilpailun ulkopuolella olevaa, yleishyödyllistä 
järjestölähtöistä auttamistyötä. Kuntien yleisavustusten käyttöä pyritään edistämään 
yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Rahoitusjärjestelmän neutraalisuuden 
varmistamiseksi tarkistetaan, että raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001), 
valtionavustuslain (688/2001) sekä muut julkisen tuen säännökset takaavat 
kaikinpuolisesti neutraalin kilpailun elinkeinotoiminnassa. Hankerahoituksessa korostuu 
valtion ja kuntien ohella erityisesti Euroopan unioni.

Kansalaisjärjestöjen kokemusta ja kehittämisen osaamista hyödynnetään varmistamalla 
raha-automaattiavustusten ja veikkaus- ja vedonlyöntipelitoiminnan voittovarojen 
saaminen järjestöjen toteuttamaan palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. Samoin 
helpotetaan järjestöjen omaa varainhankintaa sekä muun muassa avustusten 
maksatusten viiveistä aiheutuvia ongelmia.

Yhdistyslain sekä kirjanpitoa ja tilintarkastusta koskevan lainsäädännön tarkistuksilla 
helpotetaan erityisesti pienten vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten taloushallintoa ja 
viranomaisiin kohdistuvaa raportointia. Tämän ohella selvitetään muut yhdistyksiä 
koskevaan lainsäädäntöön sisältyvät kansalaistoiminnan ja kansalaisjärjestöjen toiminnan 
esteet ja ryhdytään toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

5. Verotus

Tuloverolain 23 §:n tarkoitus on erottaa yhteisön verotettava elinkeinotulo ja kiinteistötulo 
sen ei-verotettavasta taloudellisesta toiminnasta. Aatteellisella yhdistyksellä on aina 
järjestötoimintaa. Usein järjestöillä on myös yleishyödyllistä, auttamiseen ja 
vertaistoimintaan perustuvaa järjestölähtöistä auttamistyötä. Järjestötoiminta ja 
järjestölähtöinen auttamistyö ovat verotuksellisesti yleishyödyllistä toimintaa eikä niitä pidä 
verottaa järjestön harjoittamana elinkeinotoimintana tai sen harjoittaman 
elinkeinotoiminnan vuoksi. Yleishyödyllisyyden merkitys verotuksessa on selvitettävä ja 
tilanne on saatettava johdonmukaiseksi niin verotuksellisesti kuin yleishyödyllisyyden 
kannalta. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus tulee selkeyttää Verohallinnon ohjauksen 
avulla.

6. Päätöksen toimeenpano ja aikataulu

Kunkin asian vastuuministeriö aloittaa välittömästi tämän päätöksen toimeenpanon. 
Ministeriöiden yhteistyökysymysten ratkaisemiseksi kohdassa 3.1. mainittu 
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta koordinoi toimintaa suosittelemalla 
tarkoituksenmukaisena pitämiään toimenpiteitä. Päätöksen toimeenpanosta laaditaan 
raportti kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnalle. Seurantaraportti laaditaan myös 
seuraavan hallituksen soveliaalle politiikkaohjelmalle, jos sellainen asetetaan. 
Ensimmäinen raportti laaditaan kolmen vuoden kuluttua tästä päätöksestä.
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Ehdotus

PERUSTELUMUISTIO HALLITUKSEN PERIAATEPÄÄTÖKSELLE 
KANSALAISJÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMISEKSI

Hallituksen strategia-asiakirjassa 2006 (VNK julkaisusarja 3/2006) asetetaan 
kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman keskeiseksi tavoitteeksi muun muassa, että 
kansalaisyhteiskunnan juridiset ja hallinnolliset toimintaedellytykset ovat 
kansalaistoiminnan kannalta suotuisia ja ajanmukaisia. Tähän, sekä 
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -mietinnössä (oikeusministeriön 
työryhmämietintö 2006:14) tehtyihin esityksiin liittyen hallitus tekee periaatepäätöksen 
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. 

Periaatepäätöksen tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja toimintaa 
erityisesti siltä osin kuin se toteutuu kansalaisjärjestöjen kautta. Suomalaisessa 
yhteiskunnassa järjestöjen merkitys on tärkeä yhteisöllisyyden, kansalaiskasvatuksen ja 
yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien luomisessa ja kehittämisessä. Kansalais- ja 
kansalaisjärjestötoiminta on myös usein osoittautunut uusia näköaloja avaavaksi, 
eteenpäin vieviä tavoitteita asettavaksi ja eri toimintamuotoja kokeilevaksi toiminnaksi, 
jonka tuloksia muun muassa julkinen valta on voinut käyttää omaa toimintaansa 
kehittäessään ja organisoidessaan. Kansalaistoiminnassa ja kansalaisjärjestöissä 
toimitaan itseohjautuvuuden perustalta yhteisöllisesti, usein yhteishyvää ja yhteistä etua 
edistäen, joissakin tapauksissa täysin pyyteettömästi ja joskus etujärjestönä. Siinä 
aktivoidaan vapaaehtoistyöhön ja luodaan monella tavalla toimintaedellytyksiä myös 
julkisen toiminnan kehittämiselle. Perinteinen järjestötyö sisältää vapaata harrastamista 
kiinnostuneiden kesken, edunvalvontaa, tiedottamista, kouluttamista, tutkimus- ja 
kehittämistyötä, vapaaehtoistyötä sekä kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä. Tästä on 
kansalaisjärjestöjen organisoima tai ylläpitämä toiminta erityisesti eräillä aloilla laajentunut 
varsinkin viime vuosikymmeninä laaja-alaiseksi vertaistoiminnaksi sekä julkisen vallan 
toimintoja toteuttavaksi ja pääosin sen rahoittamaksi palvelutuotannoksi, jolla myös yhä 
useammin on elinkeinotoiminnan luonne.

Kansalaisjärjestöt asettavat itse päämääränsä ja toimintansa tarkoituksen ja määrittelevät 
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sääntöjensä avulla. Niiden näin itse määrittelemää 
asemaa on kunnioitettava toiminnan lähtökohtana, jolleivät järjestöjen toiminta ja 
toimintatavat muuta osoita. Kansalaisjärjestöjen toiminnassa erityistä huomiota on 
kiinnitetty niiden yleishyödylliseen luonteeseen ja niiden tuottamiin yhteiskunnallisiin 
suoriin ja epäsuoriin hyötyihin. Kansalaisjärjestöt kartuttavat osaltaan yhteiskunnan 
aineellista, henkistä ja sosiaalista pääomaa, vahvistavat julkista toimintaa, täyttävät 
julkiselle toiminnalle säädettyjä velvollisuuksia ja täydentävät myös elinkeinotoimintaa 
erityisesti niissä kohdissa, joissa kaupallinen toiminta ei tyydytä yhteiskunnassa esiintyviä 
tarpeita. 

Periaatepäätöksellä pyritään luomaan julkisen vallan pitkäjänteistä kansallista 
toimintalinjaa suhteessa kansalaisjärjestöihin ja niiden kehittämiseen, kansalaisjärjestöjen 
tuottamien yleishyödyllisten palvelujen ja muiden toimintojen vahvistamiseen sekä 
Suomen toimintalinjaan erityisesti Euroopan unionin, mutta myös muiden kansainvälisten 



järjestöjen toiminnassa. Periaatepäätös luo myös pohjaa kansalliselle yleishyödyllisiä 
palveluja koskevalle strategialle, jolla on yhtymäkohtia myös Euroopan unionin 
politiikkoihin. 

1. Kansalaisjärjestö

Kansalaisjärjestöjen toiminnan lähtökohdat nousevat monessa suhteessa sosiaalisen 
pääoman käsitteestä ja sen merkityksestä demokratian, hyvinvointivaltion ja 
hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle. Edellytysten luominen ja vahvistaminen koskee 
kaikkea kansalaistoimintaa, vaikka toiminnan edistämisessä nousevat esille erityisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollon, liikunnan, nuorisotoimen ja kulttuurin alalla toimivat järjestöt. 
Tärkeitä kohteita ovat kuitenkin myös valtiollisiin asioihin, ympäristöön, talouteen ja 
työmarkkinoihin sekä maahanmuuttajien asemaan vaikuttamaan pyrkivät sekä vapaa-ajan 
toimintaa, hyväntekeväisyyttä ja neuvontaa järjestävät yhdistykset. Merkittävä osa 
kansalaistoiminnasta organisoidaan järjestöjen kautta. Järjestö määrittelee tavoitteensa ja 
toimintatapansa itse.

Periaatepäätöksessä tarkoitettuna kansalaisjärjestönä pidetään rekisteröityä yhdistystä, 
jonka muodostavat yksilöt. Kansalaisjärjestönä pidetään myös rekisteröityä yhdistystä, 
jonka muodostavat yksilöistä koostuvat rekisteröidyt yhdistykset toisessa tai kolmannessa 
asteessa. Kansalaisjärjestöjä ovat myös näiden erilaiset yhdistelmät, ja kansalaisjärjestön 
voi muodostaa myös yhteisö, jonka jäsenenä joiltain osin on julkisoikeudellisia toimijoita. 
Kansalaisjärjestönä ei kuitenkaan pidetä lailla perustettuja julkisia yhdistyksiä, kuten 
ylioppilaskuntia, metsänhoitoyhdistyksiä tai vastaavia järjestöjä. Tällaisten henkilöjäsenistä 
koostuvien järjestöjen keskusjärjestöä voidaan asiayhteydestä ja tilanteesta riippuen 
yksittäistapauksessa pitää tässä päätöksessä tarkoitettuna kansalaisjärjestönä. Tällöin 
edellytyksenä kuitenkin on, että se on yhdistymisvapauden perustalta perustettu, 
rekisteröity aatteellinen yhdistys. Päätöksen periaatteita voidaan soveltaa 
kansalaisjärjestötyyppistä tehtävää hoitaviin lailla perustettuihin julkisiin yhdistyksiin, kuten 
Suomen Punaiseen Ristiin jäsenyhdistyksineen, ja yksityisoikeudellisiin laitossäätiöihin 
silloin, kun ne toimivat yleishyödyllisesti kansalaisjärjestöjen toimintatapojen mukaisesti. 
Laitossäätiöllä tarkoitetaan säätiötä, jonka toimintaa ei voida ylläpitää sen alkuperäisellä 
pääomalla, vaan säätiön on hankittava toimintaansa muuta rahoitusta. Päätöstä ei 
sovelleta lailla perustettuihin julkisoikeudellisiin säätiöihin.

Kansalaisjärjestöjen taustalla on perustuslain 13 §:ssä säädetty yhdistymisvapaus. Sen 
mukaan jokaiselle yksilölle kuuluu sekä positiivinen että negatiivinen yhdistymisvapaus, 
oikeus ilman lupaa perustaa yhdistyksiä ja oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. 
Yhdistymisvapautta pidetään välttämättömänä edellytyksenä demokraattiseen 
oikeusvaltioon kuuluville poliittisille oikeuksille. Yhdistymisvapaus turvaa yhteiskunnan 
jäsenten autonomiaa. Yhdistymisvapaus koskee ensisijaisesti yksilöjä, joskin vakiintuneen 
käsityksen mukaan toisen ja kolmannen asteen yhdistyksillä on ns. välillinen suoja.

Päätöstä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa rekisteröimättömiin yhdistyksiin, vaikka niillä 
on kansalaistoiminnan kannalta usein suuri merkitys. Niiltä puuttuu jäljempänä käsitellyn 
toiminnan kannalta välttämätön juridinen luonne, joka merkitsee toiminnallisen ja 
taloudellisen vastuun järjestämistä oikeushenkilönä, tarvittaessa pysyvämpää 
toimintaorganisaatiota ja järjestäytynyttä taloudenhoitoa. Muu kuin rekisteröity 
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kansalaisjärjestö voi tämän päätöksen kannalta toimia enintään hankekohtaisesti ja tällöin 
perustana on jonkun tai joidenkin henkilöiden yksilöllinen vastuu.

Perustuslain yhdistymisvapauden piiriin kuuluvat ensisijaisesti aatteelliset yhdistykset. 
Tähän viittaavat myös perusoikeusuudistuksen esityöt (mm. perusoikeuskomitean 
mietintö, KM 1992:3) ja asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 309/1993 vp). Aatteellisen 
yhdistyksen käsite on sangen laaja, mutta esimerkiksi taloudellinen yhdistys toimii lähinnä 
perustuslain elinkeinovapauden eikä yhdistymisvapauden perusteella. Julkisoikeudelliset 
yhdistykset saattavat joiltain osin olla myös perustuslain yhdistymisvapauden 
soveltamisalalla, mutta esimerkiksi uskonnolliset yhdyskunnat kuuluvat perustuslain 11 §:n 
mukaisen uskonnonvapauden piiriin. Uskonnollisia tarkoitusperiä palveleva yhteisö, joka ei 
ole uskonnollinen yhdyskunta, on kuitenkin yhdistykseksi järjestäytyessään 
yhdistymisvapauden alainen. Yhdistyslaki seuraa pääpiirteissään samaa systematiikkaa. 
Yhdistyslain 1 § säätää lain soveltamisalaksi aatteellisen tarkoituksen yhteisen 
toteuttamisen, 2 § rajaa lain ulkopuolelle yhteisön, jonka tarkoituksena on voiton tai muun 
välittömän taloudellisen edun hankkiminen, lailla tai asetuksella erityistä tarkoitusta varten 
järjestetyt yhdistykset (julkisoikeudelliset yhdistykset) sekä uskonnolliset yhdyskunnat. 
Yhdistyksen taloudellinen toiminta ei kuitenkaan tarkoita, että se ei olisi yhdistyslain 
tarkoittama yhdistys. Ulkopuolella ovat vain ne yhdistykset, joiden tarkoituksena on voiton 
tai välittömän taloudellisen edun hankkiminen. Säännöillä osoitetaan toiminnan tavoitteet 
ja tarkoitus, joiden toteuttamisen taloudellisena keinona saattaa ainakin osittain olla 
taloudellinen toiminta ja jopa elinkeinotoiminta. Yhdistyslain 5 §:n mukaan yhdistys saa 
harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai 
joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä 
taloudellisesti vähäarvoisena. On siis erotettava taloudellisia tarkoitusperiä varten 
järjestetty yhdistys aatteellisesta yhdistyksestä, jolla on taloudellista toimintaa. 

Yhdistyksen taloudellista toimintaa ja elinkeinotoimintaakin voidaan tarkastella myös siltä 
perustalta, että kyse on aatteellisen toiminnan tarvitsemien voimavarojen hankinnasta. 
Tämä näkökohta on erityisen merkittävä siltä kannalta, onko taloudellisella toiminnalla 
liittymäkohta yhdistyksen sääntöjen määrittelemään toiminnan tarkoitukseen. Esimerkiksi 
kioskin ylläpito harvoin liittyy järjestön varsinaiseen aatteelliseen toimintaan. Toisenlainen 
on tilanne silloin, kun sosiaalialan järjestön tarkoituksena on esimerkiksi parantaa 
vammaisten elinolosuhteita ja järjestö tarjoaa tätä tarkoitusta varten palveluja. 
Järjestölähtöinen auttamistyö taloudellisena toimintana ja elinkeinotoimintana voi edistää 
järjestön tarkoitusperiä, mutta saattaa myös vain tarjota rahoitusta aatteelliselle 
toiminnalle. Tästä erillinen kysymys on tällaisten taloudellisten toimintojen vaikutus 
järjestön yleishyödyllisyyteen tai verotuskohteluun.

Elinkeinovapaudesta säädetään perustuslain 18 §:ssä. Se sisältää jokaisen oikeuden lain 
mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Säännös 
sisältää vapausoikeuden sen negatiivisessa ulottuvuudessa, jonka mukaan lainsäätäjä tai 
viranomaiset eivät saa estää toimeentulon hankkimista. Säännös antaa mahdollisuuden 
asettaa lailla rajoituksia toimeentulon hankkimiseen, mutta tällaiselle rajoittamiselle 
asetetaan käytännössä melko tiukat rajat. Esimerkiksi luvanvaraisuuden vaatimukset 
vastaavat pääpiirteissään perusoikeuden yleisiä rajoittamisedellytyksiä, joten niistä on 
säädettävä lailla, rajoitusten on oltava täsmällisiä ja tarkkarajaisia, rajoituksen olennaisen 
sisällön on ilmettävä laista, rajoittamiseen on oltava hyväksyttävä syy ja yhteiskunnallinen 
tarve ja ihmisoikeuksia ei saa loukata. Myös elinkeinon harjoittamisen vapaus on 
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ensisijaisesti yksilölle kuuluva kuten perusoikeudet yleensäkin. Elinkeinovapautta nauttivat 
kuitenkin myös yhteisöt välillisen suojan kautta.

Tavallisen lain tasolla perussäännös elinkeinon harjoittamisesta on laki elinkeinon 
harjoittamisen oikeudesta (27.9.1919/122). Sen mukaan kyseisessä laissa säädetyin 
ehdoin saavat laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa harjoittaa luonnolliset henkilöt, 
suomalaiset yhteisöt ja säätiöt sekä ulkomaiset yhteisöt ja säätiöt eräin Euroopan 
talousalueeseen kuulumisen edellytyksin. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain 3 §:ssä säädetään eräistä elinkeinon harjoittamisen muodoista, joista säädetään 
erikseen lailla tai asetuksella. Perustuslain mukaan tällaiset säännökset on annettava 
nykyisin aina lain tasolla. Elinkeinon harjoittaminen edellyttää eräin vähäisin poikkeuksin 
joko ilmoitusta tai eräissä tapauksissa lupaa. 

Elinkeinovapaus koskee välillisesti myös aatteellisia yhdistyksiä. Edellytyksenä on, että 
niiden säännöissä todetaan elinkeinon harjoittaminen ja että ne ovat tehneet elinkeinon 
harjoittamisesta ilmoituksen tai hankkineet tarvittavan luvan. Tällainen elinkeinotoiminnan 
harjoittaminen ei poista yhdistyksen aatteellista luonnetta. Elinkeinotoiminta ei kuitenkaan 
ole aatteellista toimintaa, vaikka se toteuttaisi järjestön tarkoitusta, mutta se saattaa olla 
varainhankintaa ja erillään yhdistyksen aatteellisesta toiminnasta. Yleisenä sääntönä 
voidaan kuitenkin todeta, että yhdistysrekisteriin rekisteröity yhdistys on aatteellinen 
ainakin kunnes toisin osoitetaan, koska yhdistyslaki asettaa rekisteröinnin edellytykseksi 
aatteellisuuden. Taloudelliset yhdistykset tulisi merkitä kaupparekisteriin. Taloudellista 
toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain (502/1989) 
1 §:ssä säädetään tilanteesta, jossa yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys halutaan muuttaa 
osuuskunnaksi. Tällaisen yhdistyksen tunnusmerkkeihin kuuluu, että sen toiminta tukee 
jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinoa ja sen palveluksia jäsenet käyttävät hyväkseen. 

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 
koskevaan päätöksentekoon. Säännös täydentää sanotun pykälän 1 ja 2 momentissa 
säädettyä edustuksellista kansanvaltaa, joka toteutuu vaaleina. Sama asia ilmenee myös 
perustuslain 2 §:n 2 momentista, jonka mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus 
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Virallisen 
päätöksentekojärjestelmän ympärille rakentuu perustuslain tausta-ajattelussa 
kansalaisyhteiskunta, joka perustuu yhteiskunnan jäsenten järjestäytymiselle ja 
toiminnalle. Tärkeä osa tätä ovat sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. 
Kansalaisjärjestötoiminnan varsinainen toimintakenttä muodostuu usein juuri tämän 
oikeuden käyttämisestä sen ohella, että kansalaisjärjestötoiminnalla saattaa olla 
merkitystä lähinnä yhteisön jäsenten harrastusten organisoinnille, keskinäiselle 
viihtymiselle, etujen valvonnalle tai muulle vastaavalle toiminnalle. Säännös osoittaa myös, 
että kansalaisyhteiskunnan toiminnan tulee olla irrallaan ja itsenäistä suhteessa julkisen 
vallan muodolliseen päätöksentekokoneistoon. Julkisen vallan on myös edistettävä 
yksilöiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia. Kohdistuessaan julkiseen valtaan 
säännös ulottuu paitsi lainsäätäjään myös valtion ja kuntien ja muiden julkisen vallan 
toimielinten hallintotoimintaan.

Euroopan unionin perustuslailliseen sopimusluonnokseen sisältyvässä 
perusoikeuskirjassa (Euroopan unionin virallinen lehti 16.12.2004, C 310) samoin kuin 
Nizzassa vuonna 2000 julistuksena hyväksytyssä perusoikeuskirjassa (Euroopan 
yhteisöjen virallinen lehti C 364/1, 18.12.2000) vahvistetaan yhdistymisvapaus ja 
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elinkeinovapaus. Molempiin sisältyy myös mahdollisuus käyttää kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti yleistä taloudellista etua koskevia palveluja. 
Nykyiset unionin perustamissopimukset sisältävät erityisesti ns. perusvapaudet, jotka ovat 
tavaroiden, palvelujen, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus. 
Kansalaisjärjestötoiminnan kannalta keskeisin näistä on useimmiten palvelujen vapaa 
liikkuvuus. 

Edellä mainitut perusoikeudet on turvattu Suomessa yleensä myös ihmisoikeutena. 
Keskeiset sopimukset tässä suhteessa ovat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/1976) ja Euroopan ihmisoikeussopimus 
(SopS 19/1990). Näiden määräykset ovat suhteellisen samansisältöiset. Erityisesti 
ammatillista järjestäytymisvapautta koskevat Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 
44/1991), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (SopS 6/1976) sekä useat Kansainvälisen Työjärjestön sopimukset. Lapsen 
oikeuksien sopimus (SopS 59/1991) tuo lisänäkökulmaksi lapsen edun käsitteen, joka on 
johtava periaate lapsen asemaa arvioitaessa.

Perustuslain 121 §:ssä säädetään, että kuntien hallinnon tulee perustua kunnan 
asukkaiden itsehallintoon. Tällä säännöksellä saattaa eräissä tapauksissa olla merkitystä 
perusoikeuksien tulkinnalle. Perusoikeuksien ja kuntien asukkaiden itsehallinnon 
ristiriidassa ensisijaisia ovat kuitenkin yksilölle kuuluvat perusoikeudet verrattuna 
kollektiiviseen, jossain määrin hallinnon järjestämisen tapaa ja periaatetta koskevaan 
säännökseen. Ensisijaista on kuitenkin sekä perusoikeuksien että asukkaiden itsehallinnon 
samanaikainen, mahdollisimman täysimääräinen toteutuminen.

2. Yleishyödyllisyys

2.1. Yleishyödyllisyys yleisenä käsitteenä

Yleishyödyllinen kansalaistoiminta on universaalia. Se on periaatteessa yhteisvastuullista, 
kaikille avointa ja kaikkien tavoitettavissa olevaa. Joidenkin järjestöjen tai toimintamuotojen 
kohdalla voi olla perusteltuja rajoitteita, kuten sukupuoli, ikä, korkea jäsenmaksu, vaatimus 
suosittelijoista jäseneksi pääsemisen ehtona, tietty maailmankatsomus tai muu vastaava 
järjestön tai ryhmän tavoitteista johdettu, useimmiten sääntöihin kirjattu seikka. 
Universaalisuus leimaa kuitenkin kansalais- ja järjestötoimintaa. Jos toiminta on selkeästi 
rajattua vain tietylle ryhmälle, se ei ole enää yleishyödyllistä. Yleishyödyllisyys on myös 
autonomista siinä mielessä, että toiminnan kohteet määrittelevät toimijat itse.

Yleishyödylliseen kansalaistoimintaan liittyy hyöty, sen tulee hyödyttää aina jotakuta tai 
jotakin. Tämä voi olla asia, henkilö, yhteisö, yhteiskunta, globaali maailma. Yksittäinen 
henkilö ei voi saada henkilökohtaista taloudellista hyötyä yleishyödyllisestä kansalais- tai 
järjestötoiminnasta eikä toimintaan osallistuville voida myöskään maksaa kohtuuttomia 
palkkioita tai korvauksia missään muodossa. Henkilö voi kuitenkin saada henkistä, 
sosiaalista, yhteiskunnallista ja muuta aineetonta hyötyä rajattomasti. Nämä ulottuvuudet 
ovat aina mukana, yksin tai yhdessä, yleishyödyllisessä toiminnassa. Yleishyödyllisyys ei 
kuitenkaan koskaan määrity vain talouden kautta. Yleishyödyllisyyden olennainen sisältö 
on sen yleinen hyödyllisyys, viime kädessä ainakin välillisesti kaikille yhteiskunnan 
jäsenille koituva hyöty, joka saattaa olla yhteydeltään sangen ohut.
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Yleishyödyllinen kansalaistoiminta on aina jollakin tavalla kontekstuaalista. Sitä tehdään 
tietyssä kontekstissa, jossa on monia ulottuvuuksia yksilön perusoikeuksista 
kansantalouteen ja julkisesta sektorista kansainväliseen yritystoimintaan.

Yleishyödyllisyys on käsitteenä laaja. Se sisältää kaikenlaisen yleiseksi hyödyksi 
tapahtuvan toiminnan eikä etukäteen ole yleisesti määriteltävissä yleishyödyllisyyden 
sisältöä. Yleishyödyllistä toimintaa tehdään lähes aina yhteisössä. Yhteisö voi olla 
statuksellinen, toiminnallinen tai symbolinen. Ilman jonkinlaista yhteisöä on vaikea tehdä 
Suomen lakien mukaista yleishyödyllistä toimintaa.

Yleishyödyllisyyttä ei voi lainsäädännöllisesti rajata eikä määritellä yksiselitteisen tarkasti, 
koska sillä on edellä mainitut monet ulottuvuudet ja koska rajapinta yleishyödyllisen ja ei-
yleishyödyllisen välillä on ainakin tietyissä tilanteissa epäselvä. Olennaista on estää 
yleishyödyllisen aseman väärinkäyttö, koska se rapauttaa koko kansalaistoiminnan 
perustaa ja vie siltä uskottavuuden. Järjestömuotoisen yleishyödyllisyyden 
valtakunnallisuus on usein syytä tarkastella siltä perustalta, voiko toiminta periaatteessa 
laajentua sellaiseksi tai toteuttaako suppeammalla alueella toimiva järjestö 
valtakunnallisen liiton jäsenenä osaa valtakunnallisesta toimintakokonaisuudesta.

Kansalaisjärjestötoiminnan yleishyödyllisyys määrittyy yleensä järjestön säännöissä. 
Yleishyödyllisyys on kuitenkin erotettava aatteellisuudesta, joka on yhdistyksen 
rekisteröinnin edellytys. Tarkoitus- ja toiminnan laatukriteerillä yleishyödylliseksi 
määrittyvää yhdistystä on myös pidettävä sellaisena, jollei sen tosiasiallinen toiminta 
osoita muuta. Tällöinkin on erotettava yhdistyksen aatteellinen ja yleishyödyllinen osa 
mahdollisesta muusta, ei-yleishyödyllisestä toiminnasta.

2.2. Yleishyödyllisyys lainsäädännössä

Juridisesti voidaan eritellä nykyisen lainsäädännön pohjalta yleishyödyllisyyden keskeiset 
tunnusmerkit, jotka ovat myös tämän periaatepäätöksen kannalta keskeisiä. 
Yleishyödyllisyyden kannalta ei ole olennaista, millaisella juridisella muodolla sitä 
toimeenpannaan.  

2.2.1. Kansallinen lainsäädäntö

Lainsäädännössä yleishyödyllisyys määritellään neljässä säännöksessä, tuloverolain 
(1535/1992) 22 §:ssä, aravalain (1189/1993) 15 a §:ssä, vuokra-asuntolainojen ja 
asumisoikeuslainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 24 §:ssä sekä rahankeräyslain 
(255/2006) 4 §:ssä. Yleishyödyllisyyttä on määritelty vain näiden toimintojen kannalta. 
Arvonlisäverolain (1501/1993) 4 § lisäksi viittaa tuloverolakiin ja omaksuu saman 
yleishyödyllisyyden määritelmän. Aravalain ja korkotukilain asiasisältö on täsmälleen 
sama. 

Tuloverolaki edellyttää, että yhteisö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi 
aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Rahankeräyslain 
mukaan yleishyödyllinen toiminta on toimintaa sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista 
tarkoitusta varten taikka muu yleinen kansalaistoiminta. Näitä vastaavasti aravalain 
säännös edellyttää yhteisön toimialan olevan rakentaa ja hankkia vuokra- ja 
asumisoikeusasuntoja ja vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai tarjota niitä käytettäväksi 
asumisoikeusasuntona tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin 
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kustannuksin. Yhteisenä näkökohtana näissä lainkohdissa voidaan pitää yleisen edun 
edistämistä.

Tuloverolain mukaan yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuun henkilöpiiriin ja 
vastaavasti aravalain mukaan yhteisön tulee ilmoittaa asunnot julkisesti haettaviksi. 
Rahankeräyksen käyttötarkoituksen tulee, eräin vähäisin poikkeuksin, olla 
yleishyödyllinen.

Tuloverolaki edellyttää, että yhteisön toimintaan osalliset eivät saa saada taloudellista etua 
osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Se 
ei edellytä, ettei toiminta saisi tuottaa voittoa, kunhan tulosta ei jaeta osinkona tai muuna 
voitonjaon muotona piilotetustikaan. Aravalaki edellyttää, että yhteisö ei tuota omistajilleen 
enempää kuin kohtuullisen tuoton, jonka suuruutta laki jonkin verran luonnehtii.

Tuloverolaissa ei ole muita säännöksiä yleishyödyllisyydestä. Aravalaki säätelee, asian 
luonteeseen liittyen, myös rajoituksia asuntojen omistuksen ja hallintaoikeuden siirrolle, 
vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaukselle, rakennuttajayhteisön toimintaansa ottamille 
taloudellisille riskeille ja velvoitteille ja yhteisön osakkeiden julkiselle kaupankäynnille. 
Tällaiset rajoitukset johtuvat toiminnan luonteesta ja sen varmistamisesta, että 
yleishyödylliseen tarkoitukseen myönnetty julkinen tuki myös pysyy yleishyödyllisessä 
käytössä. Tuloverolaki luettelee esimerkinomaisesti yleishyödyllisiä yhteisöjä ja mainitsee 
yleisilmaisuna nimettyjen yleishyödyllisten yhteisöjen lisäksi muun yhteisön, jonka 
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan 
harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. 

Kansallisesti on yleishyödyllisyys rakentunut lainsäädännössä keskeisimmin tuloverolain 
22 §:n määritelmään. Rahankeräyslain yleishyödyllisyyden määritelmä on sekä hallituksen 
esityksessä että hallintovaliokunnan mietinnössä todettu nimenomaisesti laajemmaksi ja 
erisisältöiseksi kuin tuloverolain määritelmä. Tuloverolain 22 §:n 1 momentti kuuluu 
seuraavasti:

Yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, 

siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; ja
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-

osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Edellä mainittujen lakien perusteluissa sekä yleishyödyllisen käsite mainiten, mutta sitä 
lain säännöksessä luonnehtimatta, kuvataan yleishyödyllisyyttä myös yritystuen yleisistä 
ehdoista annetun lain (786/1997), arpajaislain (1047/2001), raha-automaattiavustuksesta 
annetun lain (1056/2001), ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköistä annetun lain 
(116/2002), työttömyysturvalain (1290/2002) ja sitä edeltäneen työttömyysturvalain 
(602/1984), eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja 
tiedonantovelvollisuudesta annetun lain (19/2003), ja eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen 
veronhuojennuksista annetun lain (680/1976) perusteluissa sekä niitä koskevissa muissa 
valtiopäiväasiakirjoissa. Näistä hallituksen esitysten ja muiden valtiopäiväasiakirjojen 
perusteluissa esitetyistä yleishyödyllisyyden luonnehdinnoista voidaan todeta seuraavaa: 

• toiminta, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen 
taikka sosiaalisen tai muun yhteiskunnallisesti tärkeiden tarpeiden palvelevan 
toiminnan harjoittaminen,
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• toiminnan kohde on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää (se voi kuitenkin olla 
yhteiskuntakriittistä tai julkisen toiminnan kannalta kriittistä), yhteiskuntaa 
kokonaisuudessaan palvelevaa ja sen taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen 
tähtäävää,

• toiminnan on oltava koko valtakunnan kattavaa tai muuten vakiintuneen muodon 
saavuttanutta taikka toiminta kohdistuu laajoihin piireihin,

• toiminta ei tuota osallisille taloudellisia etuja taikka omistajalle myönnettävä tuotto 
on kohtuullinen,

• toiminta ei tavoittele voittoa ja mahdollinen ylijäämä käytetään palvelujen 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen tai hintojen alentamiseen,

• toiminta ei kilpaile voittoa tavoittelevien elinkeinon harjoittajien kanssa tai alalla ei 
ole kilpailua,

• toiminnan on oltava pysyvää,
• asunnot ovat julkisesti haettavissa,
• asunnoilla on luovutusrajoituksia toiminnan jatkuvuutta silmälläpitäen,
• vuokria ja käyttövastikkeita voidaan tasata eri asuntojen kesken,
• riskinotto toiminnan harjoittamisessa on rajoitettu,
• yhteisön osakkeet tai osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena,
• toiminta on kunnalliseen vuokra-asuntotuotantoon rinnastettavaa asuntopoliittisten 

tavoitteiden ja asumisturvan kannalta taikka tavoitteena ovat hyvät ja turvalliset 
asuinolot kohtuullisin kustannuksin,

• toiminta edistää säästäväisyyttä.

Toisaalta seikkoina, jotka eivät sovellu yleishyödylliseksi toiminnaksi tai jotka osoittavat 
kyseessä olevan elinkeinotoiminnan, mainitaan mm. seuraavia seikkoja:

• kilpailu toisen tai toisten elinkeinonharjoittajien kanssa
• pääasiallisena toimintana on liiketoiminta (samalla korostetaan toiminnan laajuuden 

arviointia suhteessa yleishyödyllisyyteen)
• elinkeinonharjoittaja, tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen, 

ammattimaisesti elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa tavaroita tai palveluksia

Yhteisön yleishyödyllisen luonteen esteenä ei kuitenkaan pidetä ammattitaitoista toimintaa 
ja vaatimusta ammattitaidosta. Vapaaehtoistyön keskeinen tunnusmerkki on, että se 
tapahtuu yleishyödyllisten päämäärien edistämiseksi tai taloudellista voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön toiminnan tukemiseksi.

2.2.2. Yhteisölainsäädäntö

Yhteisölainsäädännössä mainitaan yleishyödyllisyys kuudennessa arvonlisädirektiivissä 
(Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste) ja palveludirektiivissä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla). Yleishyödyllisyys mainitaan myös komission 
tiedonannossa yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa (2001/C 17/04) ja komission 
tiedonannossa Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut Euroopan unionissa KOM (2006) 177 lopullinen. Lainsäädännössä ei ole 
yleishyödyllisyyden määritelmää.
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Komission tiedonanto yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa (2001/C 17/04) perustuu 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 16 artiklaan, jossa säädetään yleistä 
taloudellista etua koskevista palveluista. Tiedonannon liitteessä 2 määritellään 
yleishyödylliset palvelut joko voittoa tavoitteleviksi tai voittoa tavoittelemattomiksi 
palveluiksi, jota viranomaiset pitävät yleishyödyllisenä ja joille sen vuoksi asetetaan 
erityisiä julkisen palvelun velvoitteita. Tiedonannon mukaan yleishyödyllisen palvelun 
määrittely jää siis viimekädessä viranomaisten tehtäväksi. Samassa liitteessä määritellään 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut, joista säädetään perustamissopimuksen 
86 artiklassa, voittoa tuottaviksi palveluiksi, joilla on yleishyödyllisiä tehtäviä ja joille 
jäsenvaltiot ovat sen vuoksi asettaneet erityisiä julkisen palvelun velvoitteita. Julkinen 
palvelu puolestaan voi tarkoittaa palvelun tuottavaa toimielintä tai toimielimelle uskottua 
julkisen palvelun tehtävää. Julkinen viranomainen asettaa erityiset julkisen palvelun 
velvoitteet palvelun tuottavalle toimielimelle edistääkseen yleishyödyllisen tehtävän 
täyttämistä tai tehdäkseen sen mahdolliseksi. Komissio varoittaa erityisesti sekoittamasta 
julkista palvelua ja julkista sektoria toisiinsa. Edelleen komission tiedonannon liitteessä 
määritellään yleispalvelu. Se on olennainen osa palvelualojen markkinoiden vapauttamista 
Euroopan unionissa. Yleispalvelun määritelmä ja palvelun takaaminen varmistavat, että 
palvelun jatkuva saatavuus ja laatu säilyvät kaikkien käyttäjien ja kuluttajien osalta silloin, 
kun siirrytään monopolitilanteesta avoimille markkinoille, joilla on kilpailua. Avoimiin ja 
kilpailuun perustuvilla telemarkkinoilla yleispalvelu määritellään tietynlaatuisten palvelujen 
vähimmäismääräksi, joka on kohtuulliseen hintaan kaikkien käyttäjien ja kuluttajien 
saatavilla ottaen huomioon erityiset kansalliset edellytykset. Kaikkien edellä mainittujen 
määritelmien osalta on huomattava, että komissio on tarkastellut erityisesti 
kuljetusverkkoja sekä energia- ja viestintäpalveluja.

Eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja 
tiedonantovelvollisuudesta annetun lain (19/2003) perustelujen (HE 215/2002 vp) 
määrittely yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta perustuu Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 16 ja 86 artiklassa tarkoitettuihin voittoa tuottaviin 
palveluihin, joilla toteutetaan yleishyödyllisiä tehtäviä ja joiden tuottajalla julkisyhteisö on 
sen vuoksi antanut erityisiä julkisen palvelun velvoitteita. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvät palvelut liittyvät näin ollen yleishyödyllisiin tehtäviin. Ne ovat voittoa tuottavia 
palveluita. Määritelmä ja hallituksen esityksen perustelut yleensäkin toistavat komission 
tiedonannon yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa (2001 C 17/04). Tämän 
vastakohtana hallituksen esityksen perusteluissa ja komission tiedonantoa myötäillen 
luonnehdittua ei-taloudellista toimintaa ovat mm. valtion erikoisoikeuksiin, kuten sisäiseen 
ja ulkoiseen turvallisuuteen ja muuhun viralliseen toimivallan käyttöön liittyvät tehtävät. 
Myös yksityisoikeudellinen organisaatio saattaa käyttää tällaista toimivaltaa, joka ei ole 
taloudellista. Tällaisia ovat koulutukseen ja pakolliseen perussosiaaliturvaan liittyvät 
järjestelmät. Valtio ei harjoita ansiotoimintaa perustaessaan koulutusjärjestelmän ja 
ylläpitäessään sitä. Organisaatiot, jotka hoitavat pakollisen sairausvakuutuksen tapaisia 
valtion sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka perustuvat yhteisvastuullisuuteen ja 
yleishyödyllisyyteen ja joiden nojalla maksetut korvaukset eivät ole suhteessa säädettyihin 
maksuosuuksiin, täyttävät pelkästään sosiaalisen tehtävän eivätkä harjoita taloudellista 
toimintaa. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan myös, että kilpailu-, valtiontuki- ja 
sisämarkkinasääntöjä ei myöskään yleensä sovelleta sellaisiin toimintamuotoihin, jotka 
harjoittavat ensisijaisesti sosiaalisia tehtäviä suorittavat, voittoa tavoittelemattomat 
organisaatiot, joiden tavoitteena ei ole harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa. 
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Mainittu tiedonanto määrittelee perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut. Luonnehdintana näistä yleishyödyllisistä 
palveluista komissio toteaa:

• ne palvelevat yhteiskuntaa kokonaisuudessaan ja tähtäävät sen taloudellisten 
tavoitteiden toteuttamiseen

• palvelun on oltava suoraan hyödyllinen yhteiskunnalle kokonaisuudessaan

Euroopan yhteisön tuomioistuimen mukaan yrityksen on lisäksi tarjottava tiettyä palvelua 
yhdenmukaisin perustein koko maassa, vaikka yksittäiset sopimukset eivät olisikaan 
yrityksille kannattavia.

Arvonlisäverotuksen yhteydessä ei arvioitavan toiminnan juridinen muoto ole 
yhteisölainsäädännön kannalta merkityksellinen. Yleishyödyllisyys rakentuu seuraavien 
seikkojen perusteella:

kuudennen arvonlisädirektiivin 13 artiklan A kohdan luettelemat toiminnat on 
yleishyödyllisyytensä vuoksi vapautettava arvonlisäverosta (13 artiklan A kohdan a–q 
alakohdat ovat lyhyesti luonnehdittuina terveydenhuolto, sosiaalihuolto, sosiaaliturva, 
lasten ja nuorten suojelu, opetus, uskonnollinen tai filosofinen toiminta, 
etujärjestötoiminta, urheilu ja liikuntakasvatus, kulttuurin harjoittaminen, julkinen radio- 
ja televisioyhtiöiden toiminta sekä eräät muut vastaavantyyppiset alat tulkittuina tarkasti 
ja suppeasti).

Rajoitukseksi vapauttamiselle voidaan muille kuin julkisoikeudellisille laitoksille asettaa:
• toiminnassa ei saa tavoitella järjestelmällisesti voittoa
• mahdollista voittoa ei saa käyttää muuhun kuin palvelujen ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen
• yhteisön johdossa tai hallinnossa toimivat henkilöt eivät saa saada välitöntä tai 

välillistä hyötyä toiminnasta
• yhteisön on noudatettava tiettyä hintaa tai sille asetetaan enimmäishinta
• kilpailu ei saa vääristyä arvonlisäverovelvollisten suhteen

Rajoituksia ei sovelleta sairaanhoidon, sosiaalitoimen, lasten ja nuorten suojelun, 
opetustoimen, liikunnan ja urheilun ja kulttuuritoimen julkisten laitosten ja niihin 
rinnastettavien laitosten sekä eräissä tapauksissa aatteellisten yhteisöjen jäsenille 
tapahtuviin palveluihin ja tavaran luovutuksiin, jos
• ne eivät ole välttämättömiä vapautettujen liiketoimien suoritukselle,
• niiden pääasiallinen tarkoitus on lisätulojen hankkiminen yhteisölle tällaisilla 

liiketoimilla, jotka kilpailevat suoraan arvonlisäveroa maksavien kaupallisten 
yritysten harjoittaman toiminnan kanssa.

Palveludirektiivissä yleishyödyllisyys mainitaan kahdessa yhteydessä. Johdannon 17. 
kappaleessa todetaan, että ”[t]ämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan 
taloudellista vastiketta vastaan suoritettavat palvelut. Yleishyödylliset palvelut eivät kuulu 
perustamissopimuksen 50 artiklassa vahvistetun määritelmän piiriin, eikä niihin näin ollen 
sovelleta tätä direktiiviä. Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ovat taloudellista 
vastiketta vastaan suoritettuja palveluja ja kuuluvat siksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan.” Perustelujen nojalla näyttää siltä, että palveludirektiivin yhteydessä 
yleishyödyllisillä palveluilla tarkoitetaan nimenomaan vastikkeettomia palveluja. Tätä 
taustaa vasten on ilmeisesti arvioitava myös palveludirektiivin soveltamisalaa koskevan 2 
artiklan 2 a kohdan määräystä, jonka mukaan palveludirektiiviä ei sovelleta muihin kuin 
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taloudellisiin yleishyödyllisiin palveluihin. Palveludirektiivin määritelmä ei suoranaisesti 
kuulu tämän periaatepäätöksen kannalta olennaiseen yleishyödyllisyyden määrittelyyn, 
mutta osoittaa selvästi, miten yhteisöoikeudenkin yleishyödyllisyyskäsite on erilainen 
yhteisölainsäädännön eri osissa. 

Komission tiedonanto Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut Euroopan unionissa KOM (2006) 177 lopullinen kytkee sosiaalipalvelut 
osaksi yleistä taloudellista etua koskevia palveluja ja näin ollen näiden palveluiden 
periaatteet soveltuvat myös yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Komission mukaan 
sosiaalipalvelut eivät muodosta omaa oikeudellista erillistä luokkaa, mutta yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille ovat kuitenkin eräät seikat ominaisia: 
– yhteisvastuuperiaatteeseen pohjautuva toiminta, mitä riskien valikoimattomuus 
edellyttää, tai maksullinen suoritteiden vastaamattomuus yksilötasolla;
– moniarvoinen ja yksilöllinen luonne, johon kuuluu erilaisten välttämättömien tarpeiden 
täyttäminen perusoikeuksien takaamiseksi ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
henkilöiden suojelemiseksi;
– voittoa tavoittelematon luonne; tavoitteenaan erityisesti kaikkein vaikeimmanlaatuisten 
tilanteiden hoitaminen, ja usein syyt ovat historiallisia;
– vapaaehtoistyöntekijöiden osallistuminen, mikä on osoitus kansalaisaktiivisuudesta;
– (paikallisen) kulttuuriperinteen selvä merkitys; tämä näkyy erityisesti palvelun tarjoajan ja 
vastaanottajan läheisyytenä, jonka ansiosta viimeksi mainitun erityistarpeet voidaan ottaa 
huomioon;
– epäsymmetrinen suhde palvelun tarjoajien ja vastaanottajien välillä; sitä ei voida pitää 
”normaalina” palveluntarjoajana ja kuluttajan välisenä suhteena, koska maksaja on kolmas 
taho.

Edellä käsiteltyjen asiakirjojen pohjalta voidaan todeta, että yleinen yleishyödyllisyyden 
käsite tai määritelmä puuttuu Euroopan yhteisön lainsäädännöstä. Se määrittyy eri 
yhteyksissä ja yhteisöoikeuden eri osissa eri lailla. Määrittely ei myöskään vastaa suoraan 
mitään suomalaista määrittelyä. Tiedonantoihin perustuva määrittely pohjautuu osittain 
yhteisön tuomioistuimen ratkaisuista tehtyihin johtopäätöksiin, mutta ne saattavat 
tarkentua, laajentua tai supistua myöhempien tuomioistuimen päätösten seurauksena.

Liikunta- ja urheilusektorilla on unionissa menossa prosessi, jossa pyritään 
määrittelemään vapaaehtoisen, voittoa tavoittelemattoman ja yleishyödyllisen liikunnan 
asema unionin toiminnan eri aloilla ja erityisesti suhteessa kilpailulainsäädäntöön ja 
sisämarkkinoihin.

Yhteisön eri yhteyksissä käyttämästä yleishyödyllisyyden käsitteen suhteesta Suomen 
lainsäädäntöön on todettava, että Suomen lainsäädäntö ei tunne yleishyödyllisen palvelun 
käsitettä. Suomen julkisen palvelujärjestelmän ydin ovat kuntien itse tai yhteistoiminnassa 
ja joissakin tapauksissa valtion järjestämät ja tuottamat palvelut.

2.3. Yleishyödyllisyyden sääntely

Edellä olevasta tarkastelusta voidaan havaita, ettei yleishyödyllisyys ole yksiselitteisesti tai 
edes kokoavasti määriteltävissä sen paremmin kansallisesti kuin yhteisölainsäädännössä. 
Molemmissa suhteissa lainsäädännön alasta tai määrittelytarpeen asiayhteydestä riippuen 
yleishyödyllisyyteen sisältyy erilaisia elementtejä. Myös määrittelyperusteet vaihtelevat. 
Jossain tapauksissa käytetään kuvausta toiminnan sisällöstä, voiton jakamisesta tai 
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viranomaisten antamasta asemasta, joissain taas luetellaan toimialoja tai 
toimintaperiaatteita. Yleishyödyllisyys ei näytä muodostavan sellaista käsitettä, jolla 
voitaisiin erotella yhtenäisesti esimerkiksi elinkeinotoiminta, taloudellinen toiminta ja ei-
taloudellinen toiminta, joka määrittäisi verotuksen ja samalla toimisi rajana valtion tukien 
hyväksyttävyyteen taikka jolla voitaisiin ohjata kansalaisjärjestöjen tukemista suhteessa 
taloudelliseen toimintaan.

Tästä syystä lainsäädännössä on alakohtaisesti, oikeusjärjestyksen vaatimukset huomioon 
ottaen ja aloittaisten erityisten tarpeiden mukaisesti otettava käyttöön yleishyödyllisyyden 
määritelmiä. Kokonaisuus vaatii myös yhteisölainsäädännön huomioon ottamista erityisesti 
palvelujen tuottamisen yhteydessä. Yleishyödyllisyyttä koskevaa ja tätä käsitettä käyttävää 
lainsäädäntöä on niin kansallisesti kuin yhteisölainsäädäntönä tärkeää kehittää 
johdonmukaisesti sekä eri alojen tarpeet ja oikeusjärjestyksen kokonaisuus huomioon 
ottaen. 

Yhteisöoikeuden sallimaa kansallista toimivaltaa yleishyödyllisyyden määrittelemiseksi on 
tarkoituksenmukaista käyttää laajasti. Toimivallan käyttäminen on erityisen perusteltua ja 
jopa välttämätöntä niissä tilanteissa, joissa on kyse harvoin esiintyvistä ongelmista tai 
taudeista kärsivien tai toimintarajoitteisten sosiaalipalvelujen käyttäjien tai potilaiden 
palvelujen tai vapaaehtoistyöhön perustuvien toimintojen turvaamisesta. Samoin harvan 
asutuksen luomien ongelmien ratkaisemiseksi tulee käyttää täysimääräisesti hyväksi 
olemassa olevia mahdollisuuksia. Näissä yhteyksissä käytetään myös niitä 
mahdollisuuksia, joita komission asiakirjoihin sisältyvät perustamissopimusten tulkinnat ja 
Euroopan yhteisön tuomioistuimen tuomiot, varsinkin ns. Altmark Trans (C 280/00) ja 
Sodemare (C 70/95) oikeustapaukset antavat yksinoikeudella, voitontavoittelun kiellolla tai 
valtiontueksi määrittelemättömällä avustuksella tuottaa palveluja. 

Selvitettäessä palvelujen kuulumista Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 
alaan on ensimmäiseksi selvittävä se, onko kyseessä taloudellinen vai ei-taloudellinen 
toiminta. Edellä mainitun yleishyödyllisiä palveluja Euroopassa koskevan komission 
tiedonannon (2001/C 17/04) mukaan sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä ei yleensä sovelleta 
ei-taloudelliseen toimintaan. Tällaisia ovat mm. valtion erikoisoikeuksiin (sisäinen ja 
ulkoinen turvallisuus, oikeushallinta, ulkosuhteet ja muu virallisen toimivallan käyttö) 
kuuluvat asiat. Tällaisen toimeenpanijana voi olla julkinen valta tai yksityisoikeudellinen 
organisaatio. Myöskään koulutukseen ja pakolliseen perussosiaaliturvaan liittyvät 
järjestelmät eivät kuulu kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen soveltamisalaan. Kilpailu- ja 
sisämarkkinasääntöjä ei yleensä sovelleta myöskään toimintamuotoihin, joita harjoittavat 
ensisijassa sosiaalisia tehtäviä suorittavat, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Lisäksi 
yhteisön kilpailulainsäädäntöä sovelletaan ainoastaan silloin, kun toiminta saattaa 
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kansallisen kilpailulainsäädännön 
soveltamisesta säädetään kansallisesti. Paikallisten yleishyödyllisten palvelujen kannalta 
on huomionarvoista, että toiminta, joka vaikuttaa markkinoihin ainoastaan vähän, ei 
yleensä vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä siihen siksi sovelleta yhteisön 
sääntöjä. Sen sijaan tuen pieni määrä tai tuen saajan pieni koko ei sinänsä sulje pois 
vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan. 

Muiden kuin julkisen vallan toimeenpannessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
82 (2) artiklan mukaisia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja on lisäksi, jos ne 
annetaan erityisoikeuden tai yksinoikeuden nojalla, sovellettava mm. seuraavia 
näkökohtia. Erityisen oikeuden tai yksinoikeuden antamisen tulee olla nimenomainen. 
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Yritykselle (yhteisölle) annetun tehtävän tulee olla tosiasiallisesti annettu julkisen palvelun 
velvoite ja sen on oltava selkeästi määritelty. Antamisen on oltava välttämätöntä, jotta 
voitaisiin suorittaa jäsenvaltion haluama palvelu. Välttämättömyys -kriteerin näkökohtana 
voi olla esimerkiksi sen, että toiminnan volyymi on liian pieni jaettavaksi useammalle 
palvelun tuottajalle, mutta palveluvelvoite voidaan antaa myös tietyille palvelun tuottajille 
tietyllä alueella, esimerkiksi kunnassa. Jäsenvaltiolla on runsaasti harkintavaltaa näiden 
palvelujen määrittelyssä lukuun ottamatta aloja, joilla on jo yhteisön sääntelyä. Tämän 
oikeuden antamisen tulee tapahtua diskriminoimattomasti ja sen on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta. Kaupan kehitys ei saa joutua ristiriitaan yhteisön etujen kanssa. 
Diskriminoimaton palvelun antaminen edellyttää jossakin tapauksessa esimerkiksi kilpailun 
toteuttamista. 

Palvelusta maksettavien korvausten laskennassa käytettävät tekijät on etukäteen selkeästi 
määriteltävä. Korvaus ei saa ylittää kustannuksia, mutta palvelun tuottamisesta voi 
yrityksille jäädä kohtuullinen tuotto. Jos palvelun tuottajaa ei ole valittu 
hankintamenettelyssä, korvauksen taso on määriteltävä käyttäen apuna sellaisia 
kustannuksia jolle hyvin toimiva yritys tai muu yhteisö sen voisi hoitaa huomioon ottaen 
kohtuullinen tuotto. Korvauksen suuruuden määrittelystä on nimenomainen komission 
päätös 28.11.2005 (Komission päätös EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan 
määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtion tukeen). 
Päätöksessä määritellään tarkemmin mm. niistä seikoista, joilla yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottaminen annetaan yritykselle (yhteisölle), sekä 
korvausten laskennasta, laskennan perusteista sekä ylikompensaation valvonnasta, 
tietojen julkisuudesta ja järjestelmän seurannasta. Julkisen palvelun velvoitteesta 
maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön puitteet (2005/C 
297/04) määrittää vielä tarkemmin julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana 
korvauksena myönnettävän valtiontuen yhteismarkkinoille soveltuvuuden edellytyksistä. 
Siinä kuvataan mm. menettelyjä silloin, kun jäsenvaltio päättää yhteisön 
perustamissopimuksen 86 (2) artiklan mukaisista erityistehtävistä, täsmennetään julkisen 
palvelun velvoitteiden ja korvauksen määrän määrittelyä, käsitellään liiallisten korvausten 
siirtämistä seuraavan vuoden korvauksiin tai takaisinmaksua sekä käsitellään komission 
toimivaltaa näissä kysymyksissä. Kauppa- ja teollisuusministeriössä on parhaillaan 
käynnissä selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista Suomessa. 
Viimeistään kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen valmistuttua ryhdytään selvityksen 
perusteella toimenpiteisiin palvelujen turvaamiseksi.

Käsillä olevan periaatepäätöksen alalla tarvetta on erityisesti kahteen yleishyödyllisyyttä 
koskevaan näkökohtaan. Toinen liittyy kansallisessa lainsäädännössä huomioon 
otettavaan yleishyödyllisyyden määrittelyyn ja toinen elinkeinotoiminnassa huomioon 
otettavaan yhteisöoikeuden sallimien mahdollisuuksien käyttämiseen palvelujen 
tuottamiseksi käyttäen kaikkia kansallisen ja yhteisölainsäädännön luomia mahdollisuuksia 
mukaan lukien myös se, että toiminta saattaa taloudellisesta luonteestaan huolimatta olla 
valtiontukien piirissä tai yksinoikeutena.

Aatteellisista järjestöistä ja niihin kohdistuvasta verotuksesta sekä yhteisöoikeuden 
soveltamisesta julkisten palvelujen tuottamiseen voidaan todeta seuraavaa:
1. Aatteelliseen toimintaan sovelletaan kansallista, asiayhteyteen kuuluvaa 

yleishyödyllisyyden käsitettä. Aatteellista toimintaa varten ei ole tarkoituksenmukaista 
luoda yleistä yleishyödyllisyyden määritelmää. Alakohtaisten erityistarpeiden 
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perusteella säädetään yleishyödyllisyydestä erikseen. Tulo- ja arvonlisäverotuksessa 
käytetään tuloverolain 22 §:ää siten, että yhteisöjen yleishyödyllisyyden säilyminen on 
ensisijainen tulkinta.

2. Yleishyödylliseen taloudelliseen toimintaan sovelletaan täysimääräisesti myös 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 16 ja 86 artiklan mukaisten yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen antamia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan 
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Suomi määrittelee Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 86(2) artiklan perusteella erityisoikeudet ja yksinoikeudet 
julkisiin palveluihin ko. artiklan sallimissa rajoissa, kuten ottaen huomioon julkisen 
palvelun velvoitteen osoittamisen yhteisölle ja tehtävästä maksettavan korvauksen 
objektiivisen ja julkisen määrittämisen sekä ylikompensaation kiellon.

3. Kansalaisjärjestöjen merkitys ja vaikuttamistavat 

3.1. Osallistuminen

Kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet ovat usein yhteydessä niiden 
mahdollisuuksiin osallistua lainvalmisteluun ja hallinnon toimintaan joko osana 
valmistelukoneistoa tai lausunnonantajina. Tämän asiantilan varmistamiseksi ja 
vahvistamiseksi kiinnitetään julkisen vallan toimijoiden, valtion ja kuntien hallinnon, 
huomiota järjestöjen huomioon ottamiseen näissä suhteissa. Keskusjärjestöillä pitäisi olla 
tietyn tyyppisissä asioissa mahdollisuus myös noudattaa laajaa järjestödemokratiaa ja 
kuulla jäsenjärjestöjään ennen kantansa määrittelyä. Kunnissa tehdään paljon sekä 
kansalaistoimintaa ja järjestöjä että niiden asemaa ja jäsenistöä koskevia päätöksiä. 
Näiden asioiden valmistelussa tulee järjestöjen osallistuminen ottaa asianmukaisesti 
huomioon.

Institutionaalinen muoto varmistaa lainvalmistelussa eri toimijoiden tai toimintojen asema 
on edellyttää asian selostamista hallituksen esityksen perusteluissa. Tästä syystä on 
tarkoituksenmukaista hallituksen esityksen laatimisohjeissa kiinnittää kansalaisjärjestöjen 
asemaan huomiota. Ohjeissa tulee edellyttää, että tarvittaessa hallituksen esityksen 
perusteluissa selostetaan kaavaillun lainsäädäntötoimenpiteen vaikutuksia järjestöjen 
asemaan ja järjestötalouteen. Malli toiminalle voidaan ottaa yritysvaikutusten arviointia 
koskevista ohjeista.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa voidaan soveltuvin osin käyttää nykyisiä 
yritysvaikutuksia koskevia ohjeita ja yhteiskunnallisissa vaikutuksissa ihmisiä ja 
ihmisryhmiä koskevia ohjeita. Huomioon on myös otettava, että järjestöt kasvavassa 
määrin harjoittavat elinkeinotoimintaa kilpailuolosuhteissa muiden järjestöjen ja yritysten 
kanssa. Soveltuvin osin voidaan käyttää myös valtionvarainministeriön ohjeita 
säädösehdotusten taloudellisten vaikutusten arvioinnista vuodelta 1998 ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön ohjeita säädösehdotusten yritysvaikutusten arvioinnista vuodelta 
1999. Hallituksen esityksessä on tarvittaessa selostettava myös miten järjestöjen sisäisesti 
on järjestetty kuuleminen erityisesti silloin, kun vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti 
järjestön jäsenjärjestöihin.

Oikeusministeriön johdolla valmistellaan vaikutusarvio-ohjeiston kokoamista ja 
yhdenmukaistamista. Tämän työn yhteydessä tulee järjestöjen asema, 
toimintamahdollisuudet ja talous ottaa huomioon siten, että lainsäädännön valmistelussa ja 
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vaikutusten arvioinnissa nämä tekijät ovat mukana niin järjestöjen vaikutuksina 
yhteiskuntaan kuin muutosten vaikutuksina järjestöihin.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmän mietinnössä esitettiin 
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan perustamista. Neuvottelukunnalle 
kaavailtiin kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen liittyviä 
tehtäviä sekä poikkihallinnollisen yhteistyön edistämistä. Neuvottelukunta tulee perustaa 
kansalaisvaikuttamisen kannalta keskeisen ministeriön toimialalle, jolle perustuslain 
turvaaman välittömän osallistumisen ja sen eri organisoimismuotojen säätely kuuluu. 
Neuvottelukunnalle voidaan luoda asia-, ministeriö- tai toimintokohtaisia jaostoja pysyvästi 
tai erilliskysymysten ratkaisemiseksi. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu luontevasti myös 
kansalaisjärjestöjen ja eri viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen sen kanssa samalla 
toimialalla toimivien etujärjestöjen yhteistyön ja yhteistyömuotojen käsittely. Tästä syystä 
esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen ja verottajan osallistuminen neuvottelukunnan toimintaan 
jäseninä on tarpeellista. Neuvottelukunta luo myös edellytyksiä arvioida Euroopan yhteisön 
sisämarkkinoiden vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja talouteen. Tämä näkökohta tulee 
ottaa huomioon neuvottelukunnan tehtävissä ja jäsenistössä.

Sekä Kohti aktiivista kansalaisuutta -raportti että Kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytykset -mietintö esittivät hallinnonalakohtaisten kansalaisjärjestöstrategioiden 
laatimista ja velvollisuutta niiden ajan tasalla pitämiseen. Strategiassa on tarkoitus 
täsmentää julkisen vallan ja järjestöjen tavoitteet, päättää yhteistyömuodoista ja luoda 
edellytyksiä kansalaisjärjestöjen toiminnalle. Tarkoitus on myös vahvistaa 
poikkihallinnollista yhteistyötä. Vastaavaa toimintaa pyritään aikaansaamaan kunnissa 
järjestötoiminnan aseman vahvistamiseksi myös niissä. 

Kansalaisjärjestöjen asema riippuu myös monessa tapauksessa Euroopan unionista tai 
unionin päätöksistä. Euroopan unionin kaikissa keskeisissä toimielimissä tehdään 
päätöksiä, joilla on välitöntä merkitystä kansalaisjärjestöille. Lisäksi toiminta ulottuu yhä 
useammin aloille, joilla Suomessa on vahva perinne kansalaisjärjestötoiminnasta. Tämän 
takia tulee edelleen turvata järjestöjen asema unionin päätöksenteon kansallisessa 
valmistelussa. Suomen on tarkoituksenmukaista pyrkiä vaikuttamaan myös unionin 
päätöksenteon valmisteluun siten, että eri alojen eurooppalaiset järjestöt saavat nykyistä 
vahvemman, konsultatiivisen aseman. Samalla se edellyttää myös kansallisten 
voimavarojen vahvistamista, jotta voidaan varmistaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
mahdollisuudet osallistua Euroopan tason järjestöjen toiminaan.

Laajempi kysymys on kansalaisjärjestöjen asema Euroopan unionissa ylipäänsä. Suomen 
tulee johdonmukaisesti pyrkiä vahvistamaan kansalaisjärjestöjen asemaa toimijana 
unionin politiikoissa. Tämän mukaisesti tulee niiden asema ottaa huomioon yhtenä uusia 
mahdollisuuksia luovana tekijänä ja myös hyödyntää niiden yleishyödyllistä luonnetta.

3.2. Järjestölähtöinen auttamistyö ja elinkeinotoiminta

Kansalaisjärjestöjen asema erilaisten palvelujen tuottajina on olennaisesti muuttunut 
viimeisimmän runsaan kymmenen vuoden aikana. Muutoksen taustalla on erityisesti ollut 
kuntien heikko talousasema ja siitä seurannut pyrkimys hakea tehokkaampia muotoja 
palvelutuotannolle, Euroopan unionin palvelujen liikkuvuus ja siitä seuranneet pyrkimykset 
avata julkisen järjestämisvastuun piirissä oleva palvelutuotanto kilpailulle ja sen 
soveltamisen muotona hankintalainsäädäntö sekä asumisperusteisen palvelutuotannon 
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ongelmat unionin pääosin vakuutusperusteisessa palvelujärjestelmässä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen markkinoiden ristiriitana on usein se, että palvelujen ostajalla on 
tavoitteena yleisen intressin toteuttaminen, kun myyjällä on joko yksityinen tai yleinen 
intressi riippuen myyjän asemasta ja tavoitteista suhteessa voiton tavoitteluun ja yhteisen 
hyvän tuottamiseen eli pohjimmiltaan toiminta-ajatuksen yhteydestä yleishyödyllisyyteen. 
Taloudellisen kilpailun yleisen logiikan mukaan tarjonnan lisääminen, mitä kilpailutus 
useimmiten tavoittelee, lisää myös asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Julkisissa 
palveluissa tämä ei toimi sosiaalipalvelun käyttäjän tai potilaan kannalta ainakaan silloin, 
kun kunta ostaa palvelut yhdeltä tuottajalta. Niin sanottujen puitesopimusten tapauksessa, 
kun julkisilla palveluilla on useampi tuottaja, saattaa valinnan mahdollisuus yltää yksilöön 
saakka. Tällöin tulee huolehtia siitä, että yksilöllä on riittävät tiedot, kyvyt ja voimavarat 
valinnan tekemiseen, mikä ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa aina varmaa. Tällaisessa 
tilanteessa saattaa vastuu palvelujen laadusta vielä erikseen korostua.

Kansalaisjärjestöjen asemaa niin yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman toiminnan 
kuin elinkeinontoiminnan menettelytavoin toimivana palvelujen tuottajana tulee edistää. 
Edellinen liittyy aatteelliseen toimintaan, jolla luodaan yleisiä edellytyksiä 
yhteiskunnallisesti merkityksellisten seikkojen edistämiseen ja uusien toimintatapojen 
luomiseen sekä erilaiseen yhteiskunnallisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. 
Jälkimmäisellä luodaan useimmiten osana kilpailtua toimintaa monesti omakohtaiseen 
kokemukseen perustuvia palveluja. Keskeistä on selkeyttää aatteellisen 
kansalaisjärjestötoiminnan ja siihen usein liittyvän järjestölähtöisen auttamistyön rajaa 
elinkeinotoimintaan.

Järjestölähtöisen auttamistyön ja elinkeinotoiminnan eroja voidaan tarkastella esimerkiksi 
toiminnan tavoitteen, rahoituksen, toimijoiden, taloudellisen tuloksen ja päätöksenteon 
kannalta. Rajat eivät aina ole selkeitä ja arvioinnissa onkin kyse usein kokonaisuudesta, 
johon eri näkökohdat vaikuttavat ja jossa on jopa yksittäistapauksittain punnittava kunkin 
näkökohdan painoa. 

Elinkeinotoimintaa on tuotannollisen toiminnan harjoittaminen markkinoille, joilla on ostaja. 
Ostaja voi olla kuluttaja, yritys tai julkisyhteisö, kuten kunta. Tällöin tavoitteena on 
kilpailuneutraliteetti kaikkien tuottajien välillä ja kaikkien tukimuotojen ja avustusten 
kannalta. Jos kansalaisjärjestö harjoittaa elinkeinotoimintaa, tulee sen elinkeinon 
harjoittamista käsitellä samoin kuin muidenkin tuottajien elinkeinotoimintaa niin 
verotuksen, tukien, avustusten kuin toiminnan sääntelyn osalta.

Elinkeinotoiminnan tavoitteena on yleensä taloudellinen tulos. Tämä ei kuitenkaan 
Euroopan unionin lähtökohdista ole välttämättä ratkaiseva seikka, vaan unioni on 
yleishyödyllisyyttäkin määritellessään enemmän kiinnostunut siitä, onko kyse 
taloudellisesta toiminnasta. Taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan rajana puolestaan 
ovat julkisen vallan velvoitteet. Vaikka toiminnan tavoitteena ei ole taloudellinen tulos, 
saattaa se silti olla elinkeinotoimintaa. Toiminnan motiivin kannalta merkittävää on, että 
yleishyödyllinen auttaminen perustuu pyrkimykseen toteuttaa yhteistä hyvää ja auttaa 
vaikeuksissa olevia. Kansalaisjärjestötoiminnan motiivi puolestaan saattaa olla 
yleishyödyllisen järjestölähtöisen auttamistyön ja joskus elinkeinotoiminnankin 
ylläpitäminen, mutta se saattaa myös perustua haluun vaikuttaa yhteisiin asioihin, 
organisoida omaa kiinnostusta esimerkiksi liikuntaan tai muuhun harrastukseen tai muihin 
vastaaviin seikkoihin. Toiminnan tavoitteen kannalta voidaan kuitenkin ratkaisevimpana 
yleensä pitää sitä, mikä motiivi on kyseessä; yhteinen hyvä vai yksityinen taloudellinen 
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menestys. Tästä näkökohdasta olennaista on tarkastella motiivia kokonaisuutena, kun 
erotellaan aatteellista toimintaa, järjestölähtöistä auttamistyötä ja elinkeinotoimintaa.

Elinkeinotoiminta on tämän tarkastelun kannalta lähes poikkeuksetta palvelujen 
tuottamista. Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 50 artiklan mukaan palveluilla 
tarkoitetaan suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus. Palvelu määritellään 
negatiivisesti siten, että se on muuta tällaista toimintaa kuin tavaroiden, pääomien tai 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Unionin määrittely korvauksesta on sangen laaja. Tässä 
mielessä järjestölähtöinen auttamistyökin voi olla palvelua, jos siitä peritään korvaus ja 
erityisesti jos korvaus on käypä. Maksua tai muuta korvausta voidaan monesti pitää rajana 
järjestölähtöisen auttamistyön ja elinkeinotoiminnan välillä. Tämäkään ei ole 
yksiselitteinen, vaikkakin lakisääteinen maksu osoittaa kyseessä olevan 
elinkeinotoimintana toteutettu julkinen palvelu. Julkinen palvelu voi kuitenkin olla 
maksutonkin. Yleishyödyllisen järjestölähtöisen auttamistyön tyypillisiä rahoittamisen 
muotoja ovat osallistujilta perittyjen maksujen ohella avustukset ja järjestäjien oma 
varainhankinta. Avustukset ja oma varainhankinta sekä jäsenmaksut ovat tyypillisiä myös 
kansalaisjärjestötoiminnan rahoituksen muotoina. 

Julkinen palvelu on Suomessa yleensä kunnan lakisääteinen tehtävä. Lakisääteisen 
tehtävänkään ala ei ole yksiselitteinen. Kunnan lakisääteisenä tehtävänä saattaa olla 
toimia sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi 
(sosiaalihuoltolain 13 §:n 2 mom.) tai kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten 
liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä (liikuntalain 2 §:n 3 mom.). 
Monet kuntien itselleen vapaaehtoisesti ottamat tehtävät (esim. vapaan sivistystyön 
laitokset) ovat luonteeltaan julkisia palveluja. Palvelujen asema julkisen vallan velvoitteena 
luo kuitenkin yhden näkökohdan, kun pohditaan, onko palvelu ostopalvelu vai avustettavaa 
järjestölähtöistä auttamistyötä.

Toiminnan toteuttajana on elinkeinotoiminnassa tyypillisesti palkattu ammattihenkilöstö. 
Järjestön elinkeinotoimintana harjoitettu varainhankinta saattaa toimia vapaaehtoisvoimilla, 
mutta tällöin yleensä kyseessä on toimiajaltaan rajattu, muutamiin tunteihin viikossa 
rajoittuva toiminta, joka on taloudellisesti sangen pienimuotoista. Useimmissa tapauksissa 
se vertautunee tuloverolain 23 §:n 3 momentissa mainittuihin tuloihin, joita ei pidetä 
yleishyödyllisen yhteisön verotettavana elinkeinotulona. Myös järjestölähtöisessä 
auttamistyössä ja kansalaisjärjestötoiminnassa saattaa olla palkattua henkilöstöä. 
Järjestölähtöisen auttamistyön ja kansalaisjärjestötoiminnan tyypillisiä toimijoita ovat 
kuitenkin myös vapaaehtoiset ja järjestön jäsenet. Järjestölähtöisen auttamistyön erityinen 
ryhmä ovat ns. vertaistoimijat, jolloin aiempaa tai omakohtaista kokemusta esimerkiksi 
vammaisuuteen tai sairauteen liittyvien ongelmien kohtaamisessa saaneet henkilöt 
opastavat muita vammaisia tai potilaita sekä heidän omaisiaan

Taloudellinen tulos käytetään elinkeinotoiminnassa tyypillisesti joko voittona tai omistajan 
tulona taikka toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Järjestölähtöisessä 
auttamistyössä ylijäämä käytetään lähinnä toiminnan kehittämiseen, mutta ylijäämän 
syntyminen tämäntyyppisessä toiminnassa on sangen harvinaista. Järjestötoiminnassa 
ylijäämää ei yleensä edes voi syntyä, mutta sen sijaan tyypillistä on, että 
elinkeinotoiminnan tuloja käytetään kansalaisjärjestötoiminnan ylläpitämiseen.

Päätöksenteko on elinkeinotoiminnassa ammatillista. Järjestölähtöisen auttamistyön ja 
kansalaisjärjestötoiminnan päätöksenteko on yleensä järjestödemokratiaan perustuvaa, 
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joskin järjestölähtöisessä auttamistyössä päätösvaltaa saattaa olla muodollisesti ja 
asiallisesti siirretty toiminnassa mukana oleville henkilöille.

Kokonaisuudesta syntyy kolme rajanvetoa. Elinkeinotoiminnan tyypillinen tilanne on, että 
palvelun järjestämisvastuu kuuluu julkiselle vallalle, tavallisimmin kunnalle. Järjestöjen 
elinkeinotoimintana toimeenpanema palvelujen tuottaminen rahoitetaan julkisen vallan 
ostoilla ja usein kilpailutilanteessa. Kilpailevana palvelun tuottajana voivat olla toiset 
järjestöt tai elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset. Yleishyödyllinen järjestölähtöinen 
auttamistyö tukee palveluja, mutta ne eivät useinkaan kuulu kunnan lakisääteiseen 
toimialaan. Kunnan kannalta saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukaista tukea näitä 
palveluja kunnalle kuuluvien palvelujen paremmaksi hoitamiseksi tai kunta voi omaksua 
näitä tehtäviä itselleen kunnan oman päätöksen perusteella. Tällöin rahoitusperustana 
ovat avustukset. Toiminta on Euroopan unionin asettamassa mielessä yleishyödyllistä 
toimintaa, jonka julkinen valta on tällaiseksi todennut ja johon voidaan myöntää 
valtiontukia, jotka eivät ole kiellettyjä.

Kansalaisjärjestötoimintaan voidaan avustuksia antaa, mutta tällöin on kyse ei-taloudelli-
sesta toiminnasta. Edellä sanotusta seuraa, että toisen tärkeän rajalinjan muodostaa se, 
mitkä tehtävät kuuluvat kunnille. Kunnille lakisääteisesti kuuluviin tehtäviin ei voida 
avustusta antaa, vaan ne ovat yleensä ostopalvelujen piirissä. Tärkeä näkökohta ovat 
lakisääteiset maksut, vaikkakaan nekään eivät yksiselitteisesti osoita rajaa. Lisäksi 
yhteisölainsäädäntö sallii eräissä tapauksissa avustusten antamista toimintaan. 

Edellä mainituissa suhteissa erityisen ongelmallisia ovat usein erilaiset heikoimmassa ja 
haavoittavimmassa asemassa olevien henkilöiden palvelut. Tyypillisiä tällaisia ryhmiä ovat 
esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, päihdeäidit ja kotiin tehtävän lastensuojelun 
asiakkaat. Näiden ryhmien asema kuntien palvelujen järjestämisvelvollisuuden ja 
järjestölähtöisen auttamistyön välillä riippuu usein sangen keskeisesti palvelun sisällöstä ja 
edellä mainituista arviointiperusteista. 

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -mietinnössä ehdotettiin käynnistettäväksi 
yleishyödyllisiä palveluja koskevan kansallisen strategian valmistelu. Strategian tarkempi 
muoto ratkaistaan valmistelupäätöksen yhteydessä. Kyseenalaista on esimerkiksi, 
kannattaako käyttää yleishyödyllisen palvelun käsitettä, vai onko esimerkiksi julkisen 
palvelun käsite tässä yhteydessä käyttökelpoisempi. Tavoitteena on selkeyttää edellä 
mainitut näkökohdat huomioon ottaen niitä tekijöitä, joilla on merkitystä palvelujärjestelmän 
käyttäjien kannalta mahdollisimman tehokkaalle toimeenpanolle. Strategialla tulee linjata 
julkisen vallan järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamisvastuun organisointia 
julkisen vallan omana toimintana, julkisen palvelun velvoitteena ja hankintamenettelyn 
kautta tuotettuna palveluna. Samassa yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös 
avustusten kautta toteutettuun järjestöjen toimintaan.

Kansalaisjärjestöpohjainen tai -omisteinen palvelujärjestelmä on viime aikoina kohonnut 
erityisen kiinnostuksen kohteeksi erityisesti Euroopan yhteisön hankintadirektiivin ja siihen 
liittyvän kansallisen lainsäädäntöuudistuksen myötä. Päätös palvelujen kansallisen 
strategian luomisesta mainitut näkökohdat huomioon ottaen on luonteva osa 
periaatepäätöstä. Strategian ei tule rajoittua järjestöjen tuottamiin tai elinkeinotoimintana 
tuotettujen palvelujen käsittelyyn. Siinä tulee käsitellä myös julkisen vallan itse tuottamien 
palvelujen, yhteisöjen niin taloudellisena kuin ei-taloudellisena toimintana tuottamien 
palvelujen, valtion avustuksella tuotettujen palvelujen asemaa. Strategian tulee kattaa 
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koko palvelujärjestelmän tuottamisen kenttä. Tässä yhteydessä tulee laadittavaksi ainakin 
kansallista, mahdollisesti myös Suomen EU-politiikkaan liittyvää pitkän aikavälin linjausta 
suhteessa julkisen vallan itse tuottamiin palveluihin ja elinkeinotoimintana järjestettyihin 
yritysten ja järjestöjen tuottamiin palveluihin. 

Strategian kysymyksiin liittyy myös avustusten ja ostopalvelujen suhde. Avustukselle ei 
voida asettaa sellaisia ehtoja ja suoritevaatimuksia, että se asiallisesti rinnastuu palvelujen 
ostamiseen. Samoin vapaaehtoistoiminnan asema palvelujen tuottamisessa tulee käsitellä 
strategiassa. Vapaaehtoisuuden perusteella ei voida kilpailutettuna toimintana edellyttää 
kansalaisjärjestön jäseniltä sellaista sitoutumista työsuorituksiin, jotka edellyttävät 
säännöllistä ja toistuvaa läsnäoloa.

Huomionarvoisia näkökohtia Euroopan unionin ja järjestöjen suhteessa voisi merkitä myös 
se, että järjestöille luodaan paitsi mahdollisuuksia vaikuttaa unionin politiikkoihin myös 
mahdollisuus osallistua niiden toimeenpanoon aktiivisina toimijoina. Tämäntapainen 
mahdollisuus on jo luotu eurooppalaisille työmarkkinajärjestöille, jotka voivat sopimuksin 
panna täytäntöön eräitä direktiivejä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137 artiklan 
mukaisesti. Tämäntapaisia järjestelyjä voidaan ajatella toteutettavan myös muilla kuin 
työmarkkinoiden toimialalla. 

Uuden hankintalainsäädännön edellyttämään tiedotukseen ja koulutukseen tulee varata 
riittävät taloudelliset ja muut voimavarat.

3.3. Kehittämisnäkökohtia

Järjestöjen ylläpitämän palvelujärjestelmän kannalta saattaa olla tarkoituksenmukaista 
kehittää osakeyhtiö- ja osuuskuntalainsäädäntöä siten, että lainsäädännön perusteella 
voitaisiin perustaa rajoitettuun voitonjakoon perustuva osakeyhtiö tai osuuskunta. Tämä 
tarjoaisi erityisesti kansalaisjärjestöille palvelujen tuottamismenetelmän, kun järjestöjen 
tavoitteena ei yleensä ole taloudellisen tuloksen maksimointi, vaan toiminnan ylläpitämisen 
ja kehittämisen sekä laadun varmistamisen kannalta riittävä taloudellinen tulos. 
Eduskunnan talousvaliokunta esittää mietinnössään 26/2006 vp tällaista lausumaa 
hallituksen esityksen 50/2006 vp (hankintalainsäädäntö) yhteydessä.

Talousvaliokunta perustelee lausumaehdotustaan aatteellisten yhdistysten ja säätiöiden 
toiminnalla, jolla on turvattu perustuslailla taattuja sosiaali-, terveys- ja koulutusalan 
palveluja. Näiden palvelujen jatkuvuus, pysyvyys ja asiakkaiden kokema turvallisuuden 
tunne on tärkeää. Nämä arvot eivät kuitenkaan ole täsmällisesti mitattavissa, mikä 
vaikeuttaa kilpailuttamista. Yleishyödylliset palvelut on suljettu pois palveludirektiivin 
soveltamisalasta ja yleishyödyllisten palvelujen sääntely on yhteisötasolla epäselvää. 
Järjestöjen perusta on usein potilas- tai asiakasjärjestö, jotka ovat saattaneet ryhtyä lisäksi 
tuottamaan jäsenistönsä tarvitsemia palveluja. Uudistettu hankintalainsäädäntö antaa jo 
mahdollisuuksia käyttää mm. neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa, jotka antavat 
mahdollisuuksia hoitotehtävien inhimillisten näkökohtien huomioon ottamiseen, 
palveluketjujen pirstomisen välttämiseen ja hoitosuhteen jatkumiseen. Talousvaliokunta 
toteaa kuitenkin, että uudentyyppinen, yhteiskunnalliset näkökohdat huomioonottava 
yleishyödyllinen liiketoiminta voisi olla merkittävää sosiaali-, terveys- ja koulutusalan 
palvelujen tuotannossa. (TaVM 26/2006 vp, s. 8–9)
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Ruotsissa ja Yhdistyneissä Kuningaskunnissa lainsäädäntö tuntee erityiset rajoitetun 
voitonjaon yhtiöt (aktiebolag med begränsad vinstutdelning ja Community Interest 
Company). Suomen osakeyhtiölaki antaa mahdollisuuden määritellä osakeyhtiön 
yhtiöjärjestyksessä tavoitteeksi muukin kuin lain olettama voiton tuottaminen 
osakkeenomistajille. Ongelmana tällaisen yhtiön käyttämisen kannalta on, että 
yhtiöjärjestyksen muutoksella voidaan yhtiön luonne muuttaa täysin toiseksi.

Rajoitetun voitonjaon osakeyhtiön tai osuuskunnan tavoitteena olisi antaa aatteellisille 
yhteisöille ja säätiöille mahdollisuus yleishyödyllisistä lähtökohdista osallistua 
elinkeinotoiminnan kilpailuun erityisesti sosiaalisten ja sivistyksellisten tavoitteiden alalla 
samalla säilyttäen aatteellisen toiminnan ulottuvuus ja voiton tavoitteleminen vain 
toiminnan kehittämisen ja laajentamisen edellyttämässä laajuudessa. Selvitettäväksi 
tulisivat tällaisten yhteisöjen perustamisen, pääoman hankinnan ja voitonjaon ehdot, niille 
asettavat rajoitukset käyttöomaisuuden myymiselle sekä yhteisön purkamisen erityiset 
edellytykset.

Kysymystä voittoa tavoittelemattomista yrityksistä tai rajoitetun voiton yhtiöistä tulee 
selvittää. Kysymys on myös niiden asemasta markkinoilla ja näissä tilanteissa 
asetettavista ehdoista. Lähtökohtana on kilpailuneutraliteetti. Markkinoiden 
epätäydellisyyttä ja markkinapuutteita täydentävät julkinen palvelutuotanto tai julkiset tuet 
tuottajille, mutta julkisen talouden kannalta saattaa monopolistisessa tai myyjän 
markkinoiden vallitessa olla tarpeellista soveltaa voiton tavoittelemisen kieltoa tai rajoittaa 
voitonjakoa. Rajoitetun voitonjaon osalta erilaatuisten palvelujen tuottajien tulee olla 
samassa asemassa.

4. Kansalaisjärjestöjen talouden ja rahoituksen turvaaminen

Kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksien olennainen osa on järjestöjen talouden 
vahvistaminen ja sen osana erityisesti tämän periaatepäätöksen kannalta on julkisen 
vallan rahoituspanoksen sääteleminen. Kansalaisjärjestöjen rahoitusjärjestelmän 
kehittämiseen ja vahvistamiseen vaikuttavat valtion ja kuntien rahoitus sekä 
hankerahoitus. Erityisen kysymyksen muodostavat valtakunnallisten järjestöjen alueelliset 
ja paikalliset jäsenet. Rahoitusjärjestelmä ei saa uhata järjestöjen autonomiaa, joten sen 
ehtoihin ei voi liittyä sellaisia elementtejä, jotka rajoittavat kansalaistoiminnan 
itseohjautuvuutta ja omaa toiminnan suuntaamista tai kriittisyyttä.

Järjestöille on erittäin tärkeää, että paikallisyhdistysten pienetkin kunnilta saamat 
yleisavustukset säilyvät. Niillä on merkitystä usein pienen infrastruktuurin ylläpitämisessä. 
Useimmiten myös vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen edellyttää vähäisiä rahallisia 
voimavaroja. Yleisavustusten myöntämisessä on otettava huomioon, etteivät ne saa 
vaikuttaa valtionosuusjärjestelmän asianmukaiseen toimimiseen.

Raha-automaattiyhdistyksen ja järjestöjen keskinäinen suhde on perinteisesti ollut kiinteä. 
Toimintaympäristön muutos on muuttanut tätä suhdetta ja johtanut aiemmasta poikkeaviin 
ratkaisuihin järjestöjen rahoituksessa. Veikkausvoittovarojen suhteen muutokset ovat olleet 
jonkin verran erilaisia, mutta perimmäiset ongelmat ovat samat. Olennaista on tunnistaa 
kansalaisjärjestöjen ne toiminnot, joihin raha-automaattiavustuksia ja veikkaus- ja 
vedonlyöntipelitoiminnan tuottoja ohjataan. Tärkeää on myös varmistaa 
rahapelimonopolien kansallinen säilyminen.
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Raha-automaattiavustuksilla voidaan tukea toimintaa vain, jos sen ei arvioida aiheuttavan 
muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Valtionavustuslain säännökset ovat samantapaiset. 
Tämän lisäksi julkinen valta myöntää erilaisin perustein, kuten elinkeinopolitiikan 
kehittäminen ja työllisyys, avustuksia investointeihin ja jossain määrin 
käyttökustannuksiinkin. Nämä kaikki avustukset tulisi selvittää kilpailuneutraalisuuden 
näkökulmasta ja arvioida yhtenäisin perustein niiden merkitys yhteiskuntapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Kohti aktiivista kansalaisuutta, Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta ehdotti järjestöjen 
omaa varainhankintaa helpotettavaksi muun muassa lahjoitusten verovähennysoikeuksin. 
Verovähennysoikeuden laajennuksella saattaisi olla merkitystä järjestöjen autonomisuuden 
kannalta. Järjestöjen kannalta on olennaista, että laajennetaan nykyisiä säännöksiä siitä, 
mihin toimintaan tehdyt lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia, ja että korotetaan 
verovähennyskelpoisen lahjoituksen enimmäismäärää. 

Euroopan unionin hankerahoituksen ongelmaksi on muodostunut unionin 
maksatuskäytäntö, joka on edellyttänyt järjestöjen sitovan voimavarojaan pitkiksi ajoiksi 
maksatusta odottaessa. Järjestöt ovat esittäneet, että valtiovalta perustaisi 
puskurirahaston, joka rahoittaisi hankkeen suunnittelua ja toteuttamista niin kauan, kunnes 
lopulliset päätökset on tehty ja maksatus EU:sta alkanut. Tällaisen mahdollisuuden 
selvittäminen olisi tärkeää ja se voitaisiin liittää yritystoiminnan vastaavanlaatuisen 
ongelman ratkaisemiseen.

Yhdistyslainsäädäntö on tarkistettava siltä kannalta, ettei se aiheuta pienille yhdistyksille 
tarpeettomia kustannuksia tai aseta turhia ilmoitusvelvollisuuksia. 
Tilintarkastuslainsäädännön muutoksella tulee varmistaa, että kansalaisjärjestöjä ei 
rasiteta kohtuuttomilla vaatimuksilla ja etteivät säännökset käytännössä ehkäise järjestöjen 
avustusten saantia tai johda avustuksiin nähden kohtuuttomien kustannusten 
maksamiseen. Vastaavasti kirjanpitolainsäädännön yksinkertaistaminen pienten 
yhdistysten osalta on selvitettävä. Myös järjestöjen sisäisesti tilintarkastus ja kirjanpito 
ylläpitävät luottamusta ja jäsenistön mahdollisuuksia seurata yhteisön taloudellista ja 
hallinnon toimintaa.

Varsinkin liikuntajärjestöissä maksetaan pieniä korvauksia toiminnan yhteydessä. Nämä 
aiheuttavat järjestöissä kohtuuttomasti työtä, mutta pienilläkin korvauksilla on kannustavaa 
merkitystä. Tuloverolain 71 §:n mukaan voidaan vailla työsuhdetta oleville maksaa 
matkakustannusten korvausta eräin rajoitetuin edellytyksin. Olisi tarkoituksenmukaista 
selvittää järjestötoiminnan edistämiseksi, voidaanko tätä menettelyä laajentaa tai sen 
kaltaista menettelyä soveltaa muuhun kulukorvaukseen. Vaihtoehtoina ovat myös 
yleishyödyllisten yhteisöjen maksamien pienten palkkioiden verovapaus tai niiden 
vapauttaminen sosiaaliturvamaksuista samaan rajaan kuin työeläkemaksuihin sovelletaan.

5. Verotus

Järjestö voi olla yleishyödyllinen tuloverolain 22 §:n mukaan ja elinkeinotulostaan 
verovelvollinen ko. lain 23 §:n mukaan. Tuloverolain (1535/1992) 22 §:ssä määritellään 
yleishyödyllinen yhteisö. Pykälä perustellaan hallituksen esityksessä viittaamalla 
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säännöksen samansisältöisyyteen tulo- ja varallisuusverolain (1240/1988) säännöksen 
kanssa. Kyseisen lain perusteluissa viitataan puolestaan tätä edeltäneen tulo- ja 
varallisuusverolain (1043/1974) 13 §:n perusteluihin. Näin ollen säännöksen perustelut 
takautuvat aina vuoteen 1974 (HE 40/1974 vp ja VaVM 38/1974 vp). Tuolloin perusteluissa 
viitattiin yleishyödyllisyyden käsitteen ongelmiin. Yleishyödyllisyys ehdotettiin 
määriteltäväksi laissa ja lisäksi perusteluissa viitattiin asiaa koskevaan asetukseen. 
Valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti yleishyödyllisyyden määritelmä kirjoitettiin 
kokonaisuudessaan lakiin nykyisen sisältöisenä. Kun liiketoimintaa oli pidetty ehdottomana 
esteenä yleishyödyllisyydelle, oli mm. jäsenmaksutuloja verotettu liiketoimintaa 
harjoittavissa yhteisöissä. Vain vähäinen liiketoiminta oli ollut sallittua. Kilpailullisista syistä 
ei yhteisöjä haluttu vapauttaa verosta, joten päädyttiin nykyisinkin voimassa olevan lain 
mukaiseen liiketoiminnan erottamiseen verotuksessa. Liiketulon sisällä verotettavan 
liiketulon määrittely suoritettiin negatiivisesti luettelemalla avoimella listalla toimia, joita 
tilapäisenä ei pidetä liiketulona sekä esimerkkiluettelolla vähäisen liiketoiminnan aloista. 
Luettelo on hyvin samanlainen kuin nykyinen tuloverolain 23 §:n luettelo ei-verotettavasta 
elinkeinotulosta.

Elinkeinotoiminnan erottaminen yleishyödyllisestä toiminnasta on osoittautunut 
verotuskäytännössä ongelmalliseksi. Verotuskäytäntö näyttää viime vuosina muuttuneen 
tai ainakin verottajan toiminta järjestöjen suhteen aktivoituneen. Monet järjestöt ovat tästä 
syystä joutuneet muuttuneen verotuskäytännön piiriin. Hämmennystä on herättänyt mm. 
se, että järjestöä ei miltään osin ole verotuksessa pidetty yleishyödyllisenä, mikä näyttää 
alkuperäistenkin perustelujen kannalta ongelmalliselta. Kuitenkaan tuloverolain 22 §:n 
mukaiseen yleishyödyllisyyden määritelmään ei kuulu ainesosana se, ettei yhteisö tuota tai 
tavoittele voittoa, vaan ettei se tuota voittoa siihen osalliselle piilotellustikaan. Tästä 
kysymyksestä erillinen on periaatteellisesti se, että yhteisön elinkeinotuloa verotetaan. 
Myös suomalaisessa (vero)oikeudellisessa yleishyödyllisyyden arvioinnissa näyttäisi 
taloudellinenkin toiminta voivan olla yleishyödyllistä samaan tapaan kuin 
yhteisöoikeudessa. Kun nykymuotoista pykälää alun perin säädettiin, siitä poistettiin virke: 
Yhteisön ei katsota toimivan yleiseksi hyväksi, jos liiketoiminta muodostaa sen toiminnasta 
huomattavan osan.

Järjestöllä on aina myös aatteellista toimintaa, vaikka sen osuus koko toiminnasta saattaa 
olla pieni suhteessa elinkeinotoimintaan. Elinkeinotoimintakin saattaa järjestön 
näkökulmasta olla sen aatteellista, sääntöjen tarkoituspykälään ja yleishyödyllisyyteen 
liittyvää toimintaa, vaikkakin se on verotettavaa. Sosiaalialan järjestöllä on lisäksi usein 
järjestölähtöistä auttamistyötä, jonka perustuu useimmiten vertaistoimintaan. 
Vähäisenkään järjestötoiminnan ja järjestölähtöisen auttamistyön ei pidä olla verotettavaa. 
Verotuksen alkuperäisen, lainsäädännön perusteluista ilmenevä tavoite tulee pitää 
voimassa. Vaikka perustelut ovat sangen vanhat ja olosuhteet ovat muuttuneet, on 
nykyistä lakia säädettäessä kuitenkin viitattu entisen lainsäädännön sisältöön ja 
perusteluihin. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista rasittaa aatteellista toimintaa veroilla. 
Samalla on selvitettävä, perustuvatko verotuskäytännön kaikki yleishyödyllisyyden 
arvioinnissa käytetyt kriteerit sellaisella tavalla lainsäädäntöön, jota voidaan pitää sen 
tarkoitusta toteuttavina, kun toimintaympäristö on muuttunut.

Aatteellisen yhdistyksen koko tuloksen käsitteleminen verotettavana saattaa johtaa raha-
automaattivaroista ja veikkausvoittovaroista myönnettävien avustusten osalta tilanteeseen, 
jossa verottajan elinkeinotoimintana pitämä toiminta on avustuksia jaettaessa voittoa 
tavoittelematonta yleishyödyllistä ja avustettavaa toimintaa. Tämä ei vielä aiheuta 
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suoranaista ongelmaa, koska avustus tulee kokonaisuudessaan käyttää siihen 
tarkoitukseen, johon se on myönnetty, joten sen osalta ei verotettavaa tuloa synny. Sen 
sijaan saattaa tältä osin syntyä arvonlisäverovelvollisuus, mitä ei voida pitää 
tarkoituksenmukaisena. Muun muassa tästä syystä järjestön yleishyödyllisyysstatus 
saattaa olla merkittävä, vaikka järjestötoiminnan ja järjestölähtöisen auttamistyön osuus 
koko toiminnasta olisi vähäinen. 

Järjestön kokonaisuudessaan pienenkin järjestötoiminnan ja järjestölähtöisen auttamistyön 
merkitystä yleishyödyllisyyttä arvioitaessa korostaa se, jos elinkeinotoiminta toteuttaa sitä 
yleishyödyllistä toimintaa, joka on järjestön varsinainen säännöissä ilmaistu tarkoitus. 
Järjestö, jonka tarkoitus on asumispalvelujen tuottaminen toteuttaa tarkoitustaan myös 
ylläpitämällä elinkeinotoimintana asumispalveluja, jolloin yleishyödyllisyysstatuksen 
menettämisen kynnyksen tulisi olla suhteellisen korkea. Elinkeinotoimintaakin verottaja voi 
vielä arvioida eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 
(680/1976) 3 §:n perusteella.

6. Päätöksen täytäntöönpano

Periaatepäätös sisältää useamman ministeriön toimialalle kuuluvia kysymyksiä sekä 
sellaisia seikkoja jotka edellyttävät ministeriöiden yhteistyötä. Verohallinnon sisäisen 
työnjaon vuoksi osa asioista on verohallituksen valmisteluun ja toimeenpanoon kuuluvia. 
Eräät osat edellyttävät valtionhallinnon ja Suomen Kuntaliiton yhteistä valmistelua ja 
kantaa. Periaatepäätöksen yhtenä kantavana ajatuksena on järjestöjen osallistumisen 
vahvistaminen, joten periaatepäätöksen toimeenpanoon on syytä ottaa kansalaisjärjestöt 
mukaan.

Täytäntöönpanoon on syytä ryhtyä välittömästi. Ministeriöiden tulee laatia toimenpiteilleen 
tavoiteaikataulu. Osa esityksistä edellyttää toistuvaa päivitystä ja tälle on luotava 
edellytykset. Lainsäädäntöä vaativat toimet pyritään saattamaan mahdollisuuksien 
mukaan vireille vuoden 2007 valtiopäivillä. 

Periaatepäätöksen seuranta edellyttää poikkihallinnollisuutta. Tästä syystä ei ole 
luontevaa soveliasta viranomaista tai toimielintä, jolle päätöksen seuranta kuuluu. 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta voi päätöksen toimialalla olevana elimenä 
parhaiten seurata periaatepäätöksen toimeenpanoa. Jos seuraava hallitus asettaa 
periaatepäätöksen seurannan kannalta soveliaan politiikkaohjelman, on sille suoritettu 
raportointi tärkeää, koska silloin seurannalla on myös selkeä poliittinen ulottuvuus. 
Seurantaa saattaa syntyä myös hallitusohjelman seurannan myötä.
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Uudet yleishyödylliset osakeyhtiöt kansalaisjärjestöjen 
toimintamahdollisuuksien edistäjinä

Yleistä

Uusimuotoisilla yleishyödyllisillä osakeyhtiöillä, joita Suomen lainsäädäntö ei 
tosin vielä tunne, voisi olla merkittävä rooli kansalaisjärjestöjen 
toimintamahdollisuuksien edistäjinä. Yleishyödyllinen1 osakeyhtiö on sosiaalinen 
innovaatio, joka on otettu käyttöön kesällä 2005 Isossa-Britanniassa ja vuoden 
2006 alusta Ruotsissa. 

Osakeyhtiö yhtiömuotona soveltuu esimerkiksi kansalaisjärjestöjen 
varainhankintaan ja yleishyödylliseen palveluliiketoimintaan hyvin, koska se on 
toimintaorganisaationa joustava ja mukautuu liiketoiminnan edellytysten ja 
toimintaympäristön muutoksiin. Osakeyhtiötä koskevat selkeät pääomapohjaa 
koskevat säännökset ja sillä on käytettävissään erilaisia mahdollisuuksia hankkia 
pääomaa. Osakeyhtiö soveltuu myös laajamittaiseen liiketoimintaan ja on 
yhdistettävissä helposti muiden yhteisömuotojen kanssa vertikaalisiksi 
organisaatiorakenteiksi, joissa aatteellinen yhdistys tai säätiö toimii katto-
organisaationa ja osakeyhtiö tai yhtiöt harjoittavat pääorganisaation toiminta-
ajatukseen soveltuvaa liiketoimintaa.  

Mikäli tavanomaista osakeyhtiötä modifioidaan siten, että pelkkä 
osakkeenomistajien hyväksi tapahtuva voitontuottaminen ei ole toiminnassa 
määräävänä aspektina, osakeyhtiöstä voi muodostua aiempaa monipuolisemmin 
erilaisia yhteiskunnallisesti tärkeitä päämääriä toteuttava instituutio. 

Brittiläinen ja ruotsalainen yleishyödyllinen osakeyhtiö

Isossa-Britanniassa luotiin vuonna 2005 lainsäädännölliset edellytykset uudelle 
yleishyödylliselle osakeyhtiömuodolle, Community Interest Company -yhtiölle 
(CIC-yhtiö). Brittiläisessä yhtiömallissa yleishyödyllisyys merkitsee voitonjaon 
rajoituksia (dividend cap ja asset lock) ja yhtiön toiminnan korostettua 
avoimuutta. Voitonjakorajoitusten avulla yhtiön tuotot pysyvät yhtiössä 

1 Yleishyödyllisyyden käsite on sekä yleisessä kielenkäytössä että lainsäädännössä monimerkityksinen. 
Lainsäädännössä se on lähinnä vero-oikeudellinen käsite. Tuloverolain (TVL) 22 §:ssä säädetään, millaista 
yhteisöä verotuksessa pidetään yleishyödyllisenä ja TVL 23 §:ssä tällaisen yhteisön verovelvollisuudesta. 
Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuudesta säädetään puolestaan arvonlisäverolain 4 §:ssä. Korkein 
hallinto-oikeus on tulkinnut kyseisiä säännöksiä ratkaisuissaan, Ks. TaVM  7/2006 s. 7.



palvelemassa sen yleishyödyllisen, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla 
tapahtuvan liiketoiminnan kehittämistä. 

Uusien yhtiöiden on Britanniassa ajateltu toimivan ennen kaikkea julkisen ja 
yksityisen sektorin välille sijoittuvilla toimialoilla. Toimialoista on mainittu 
esimerkkeinä sosiaalinen asuntotoimi, lastenhoito, energiahuolto, julkinen 
liikenne ja fair trade -liiketoiminta. Yhtiön toimialaa ei kuitenkaan ole lailla 
rajoitettu. 

Uuden yhtiömuodon yleishyödyllisyydestä huolimatta liiketoimintaa harjoitetaan 
kilpailluilla markkinoilla ja tavanomaisin kannattavuusodotuksin. CIC-yhtiöt eivät 
ole osa julkista sektoria, eikä julkinen sektori vastaa niiden kannattavuudesta. 
Yhteisö (community), jonka hyväksi yhtiö toimii, voi olla koko yhteiskunta tai jokin 
suppeampi ryhmä; se voi olla kotimaassa tai missä tahansa muualla maailmassa. 
Yhtiö ei saa palvella pelkästään hyvin rajoitettua edunsaajajoukkoa. 

CIC-yhtiöön kohdistetaan perustamisvaiheessa viranomaisarvio, Community 
Interest Test, jonka suorittaa erityinen julkinen viranomainen, Regulator. Sama 
viranomainen valvoo yleishyödyllisyyden toteutumista myös yhtiön toiminnassa. 

CIC-yhtiön toiminnalle on tunnusomaista korostettu läpinäkyvyys. Yhtiön tulee 
laatia vuosittain julkinen raportti, josta käy yksityiskohtaisesti ilmi, kuinka se on 
toteuttanut yleishyödyllisyyttään, ja miten eri sidosryhmät (stakeholders) on otettu 
yhtiön toiminnassa huomioon. Raportista käyvät ilmi myös yhtiön maksamien 
osinkojen määrä ja yhtiön johdon palkkiot.

Osakepääomamuotoisen rahoituksen hankkimiseksi CIC-yhtiö voi laskea 
liikkeelle tuotto- tai sijoittajaosakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon tiettyyn raja-
arvoon saakka (capped dividend). Sijoittajaosakkeisiin ei liity päätösvaltaa 
yhtiössä. Yhtiön muilla osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa, mutta ne eivät 
oikeuta osinkoon. Sijoittajaosakkeiden on ennakoitu kiinnostavan sekä 
yleishyödyllisiä että kaupallisia sijoittajia.
 
Ison-Britannian ohella Ruotsissa on uusi osakeyhtiömuoto (aktiebolag med 
begränsad vinstutdelning) sellaista liiketoimintaa varten, jota harjoitetaan 
pääasiassa muussa tarkoituksessa kuin voiton tuottamiseksi osakkeenomistajille. 
Ruotsissa uutta yhtiömuotoa koskevat erityissäännökset liitettiin uuteen 
osakeyhtiölakiin (2005:551), joka tuli voimaan vuoden 2006 alusta. 

Ruotsalaisen uuden yhtiötyypin perusajatus on, että yhtiön voittovaroja jaetaan 
vain rajoitetusti osakkeenomistajille. Yhtiön tuottama ylijäämä jää pääosin 
yritykseen käytettäväksi toiminnan kehittämiseen. Korkein sallittu voitonjaon 
määrä on määritelty laissa. Yhtiön voitonjako ei saa ylittää määrää, joka vastaa 
Ruotsin valtionlainaviitekorkoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä osakkeista 
yhtiöön maksetulle pääomalle. 

Ruotsissa kolmannen sektorin (sociala ekonomin) yritystoiminta nähdään 



julkisten palvelujen arvokkaaksi täydentäjäksi. Ruotsalaisen yleishyödyllisen 
yhtiömallin, rajoitetun voitonjaon osakeyhtiön, odotetaan muodostuvan 
merkittäväksi välineeksi kolmannen sektorin palvelutoiminnalle sekä 
terveydenhuollon ja koulutuksen uusille toteutustavoille.

Ruotsissa uudelle yhtiömuodolle on asetettu yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. 
Rajoitetun voitonjaon osakeyhtiön avulla pyritään varmistamaan 
markkinaehtoisesti tuotettujen hyvinvointipalvelujen laatutasoa. Tavoitetta edistää 
yhtiön voitonjaon rajoitus, josta seuraa, etteivät osakkeenomistajien tuottovaateet 
pääse muodostumaan yhtiön toiminnassa liian määrääviksi. Yhtiötyypin avulla 
voidaan estää markkinavoimien aiheuttamat äkilliset muutokset 
hyvinvointipalveluissa, joiden tulisi luonteensa mukaisesti edustaa jatkuvuutta, 
vakautta ja turvallisuutta asiakkaiden näkökulmasta. Kaupallisesti tuotettavat 
hyvinvointipalvelut saavat Ruotsissa julkisia tukia. Julkisten tukien uskotaan 
koituvan uusissa yhtiöissä paremmin loppukäyttäjien eli kansalaisten hyväksi kuin 
perinteisin tuotto-odotuksin tapahtuvassa liiketoiminnassa. 

Osakeyhtiömuotoisen liiketoiminnan osuus terveydenhuollossa on kasvanut 
Ruotsissa merkittävästi 1990-luvulta lähtien. Erityisesti sairaalatoiminnassa 
osakkeenomistajien tuottovaateiden ja yhtiöllä heidän hyväkseen olevan 
voitontuottamistarkoituksen on katsottu voivan vaarantaa terveydenhuollon 
lääketieteellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista. 
Sairaalatoiminnan harjoittamisesta syntyvän voiton on edellytetty kanavoituvan 
pääosin käytettäväksi toiminnan kehittämiseen. Koulutoiminnassa, johon 
osakeyhtiömuotoa Ruotsissa myös sovelletaan, yhtiön osakkeenomistajien 
hyväksi oleva voitontuottamistavoite on koettu riskiksi toimialan pedagogisille 
tavoitteille. Yhtiömuotoisesta koulutoiminnasta mahdollisesti syntyvien 
voittovarojen on toivottu jäävän mieluummin yhtiöön käytettäväksi koulutoiminnan 
kehittämiseen kuin päätyvän osinkoina osakkeenomistajille. 

Rajoitetun voitonjaon osakeyhtiötä koskevat säännökset poikkeavat Ruotsissa 
siitä, mikä koskee osakeyhtiöitä yleensä, vain sen verran kuin on tarpeen niiden 
yleishyödyllisen tarkoituksen toteutumiseksi ja voitonjakorajoitteiden 
varmistamiseksi. Ruotsissa, toisin kuin Britanniassa, ei ole erityistä valvovaa 
viranomaista rajoitetun voitonjaon osakeyhtiöitä varten, vaan yhtiön 
tilintarkastajat valvovat voitonjakorajoitusten toteutumista ja ovat 
raportointivelvollisia poikkeamista.

Miksi nykyinen osakeyhtiölaki ei riitä Suomessa?

Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi, ja samalla monien 
muiden yhteiskuntapoliittisesti merkittävien tavoitteiden edistämiseksi, myös 
Suomeen tulisi luoda oikeudellinen säännöstö uudentyyppisestä 
yleishyödyllisestä osakeyhtiöstä, jonka voitonjako on lailla rajoitettu. Säännökset 
voitaisiin liittää omana lukunaan osakeyhtiölakiin.



Osakeyhtiölaissa ei ole erityistä sääntelyä muunlaiselle kuin tavanomaisin 
osakkeenomistajien tuottovaatein tapahtuvalle liiketoiminnalle. Osakeyhtiölaki 
antaa tosin nykyisinkin mahdollisuuden määrätä yhtiölle yhtiöjärjestyksessä muun 
tarkoituksen kuin voiton tuottamisen osakkeenomistajille. Yhtiöjärjestyksen 
määräys on kuitenkin helposti muutettavissa vain yhtiökokouksen 
määräenemmistöpäätöksellä. 

Osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukaan osakeyhtiön toiminnan 
tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, jollei 
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiölain 13 luvun 9 §:n 
mukaan yhtiöllä voi olla kokonaan tai osittain muu tarkoitus kuin 
voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tässä tapauksessa 
yhtiöjärjestykseen on otettava määräys muun tarkoituksen sisällöstä 
ja menettelytavoista jaettaessa yhtiön varoja 13 luvun 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.2 

Osakeyhtiölain lähtökohtana on voittoa osakkeenomistajille tuottava osakeyhtiö. 
Nimenomaisten säännösten lisäksi tätä tukee lain perusteluissa lausuttu ajatus, 
että heti lain ensimmäiseen lukuun on sijoitettu osakeyhtiöiden toiminnan 
keskeiset periaatteet, jotta lukija saisi käsityksen, mihin periaatteisiin laki 
perustuu ja mitä oikeushyviä laissa pyritään suojelemaan. Perustelujen mukaan 
laajaa aineellista merkitystä on esimerkiksi juuri yhtiön toiminnan tarkoitusta 
koskevalla säännöksellä.3 

Lain perusteluissa täsmennetään voiton tuottamisen tarkoituksen sisältöä. Voiton 
tuottaminen osakkeenomistajille ei tarkoita velvollisuutta tuottaa mahdollisimman 
suurta määrää voitonjakokelpoisia varoja lyhyellä aikavälillä, vaan voiton 
tuottamista tarkastellaan pidemmällä tähtäyksellä. Voiton tuottaminen 
osakkeenomistajille voi tapahtua varojen jaon sijasta tai ohessa myös pyrkimällä 
mahdollisimman korkeaan osakkeen arvoon. Erilaisten investointien ja muiden 
pitkävaikutteisten toimien tulee tähdätä yhtiön voitontuottamiskyvyn 
parantamiseen. Voiton tuottaminen pitkällä tähtäyksellä ja osakkeen arvon 
kasvattaminen edellyttävät usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien 
menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei 

2 HE 109/2005 s. 18 ja s. 38. TaVM 7/2006 s. 6.
Varojen jakamisesta ks. OYL 13: 1 §. 
Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille vain sen mukaan kuin tässä laissa säädetään:
1) voitonjaosta (osinko) ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta;
2) 14 luvussa tarkoitetusta osakepääoman alentamisesta;
3) 3 ja 15 luvussa tarkoitetusta omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta; sekä
4) 20 luvussa tarkoitetusta yhtiön purkamisesta ja rekisteristä poistamisesta.
Yhtiöllä voi tämän luvun 9 §:n mukaisesti olla muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Lahjan 
antamisesta säädetään 8 §:ssä.
Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on 
laitonta varojenjakoa.
3 HE 109/2005 s. 17-18.



siihen pakota.4 Osakeyhtiölain lähtökohta on voitontuottamisen sisällön 
nyansseista huolimatta voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tämä on liian 
kapea arvopohja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
yhtiömuodossa harjoittamalle palveluliiketoiminnalle. 

Yleishyödylliset osakeyhtiöt kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien ja 
yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden edistäjinä

Kolmannen sektorin ja kansalaisjärjestöjen yritystoiminnalle voisi Suomessakin 
syntyä uudenlainen rooli hyvinvointivaltion palvelutarjonnassa, mikäli niiden 
käytössä olisi uusi, 
yleishyödyllinen yhtiömuoto, jonka voitonjakoa rajoitetaan lailla.

Yhteiskunnalliset näkökohdat painotetusti huomioon ottava palveluliiketoiminta on 
varteenotettava vaihtoehto julkisella sektorilla meneillään olevassa rakenne- ja 
toimintatapamuutoksessa, jossa julkisia palveluja muutetaan toteutustavaltaan 
liiketoiminnaksi.5 Yritykset ovat viime vuosina ryhtyneet toimimaan monilla 
toimialoilla, jotka aikaisemmin kuuluivat selkeästi julkiselle sektorille. Uusi 
yleishyödyllinen yhtiömuoto voi muodostaa ikään kuin kolmannen vaihtoehdon 
perinteisen julkisen palvelutuotannon ja puhtaasti markkinaehtoisen 
liiketoiminnan välille. Yhtiömuodon käyttöönotolla voitaisiin välttää liian jyrkkiä 
muutoksia palvelutuotannon toimintamalleissa ja mahdollisesti myös luoda uusia 
palveluja perinteisten julkisten palvelujen rinnalle. Yritysmuotoisesti tuotettujen 
hyvinvointipalvelujen laatuvaatimuksia voidaan pitää paremmin yllä, jos 
voitontuottamistavoite ei muodostu toiminnassa liian määrääväksi. Palvelujen 
jatkuvuus, vakaus, kehittämisedellytykset ja asiakkaiden turvallisuudentunne 
paranevat, jos markkinoista johtuvat lyhyen aikavälin näkökohdat painottuvat 
niiden tuotannossa vähemmän kuin tavanomaisessa yritystoiminnassa. 
Hyvinvointipalvelujen mahdolliset julkiset tuet kanavoituvat palvelujen 
loppukäyttäjille uudessa yhtiömallissa varmemmin kuin tavanomaisessa 
liiketoiminnassa.

Julkisen sektorin tuottavuustavoitteet sekä työllisyys-, alue- ja muut 
yhteiskuntapoliittiset päämäärät kaipaavat uusia keinoja. Yleishyödyllinen 
osakeyhtiö on eräs uusi keino. Erityisryhmien työllistäjänä yleishyödyllinen 
yhtiömuoto voisi korvata nykymuotoisen sosiaalisen yrityksen mallin, joka ei ole 
kaikilta osin täyttänyt siihen kohdistuneita odotuksia.

Uutta yhtiömuotoa säänneltäessä tulee ottaa huomioon, ettei se saa osakseen 
sellaista erityiskohtelua, joka voisi vaarantaa kilpailuneutraliteettia. 
Hankintalainsäädäntö ja kilpailuttamista koskevat säädökset eivät välttämättä 
muodostu ongelmaksi. Uusi yhtiömuoto avaa pikemminkin mahdollisuuksia 

4 HE 109/2005 s. 38.
5 VNp Laadukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuullinen kansalaisyhteiskunta, 1998 s. 25 ja s. 28



menestyksekkäälle hyvinvointipalvelujen yritysmuotoiselle tuottamiselle, koska 
yhtiömuoto sellaisenaan voi nauttia eräistä tosiasiallisista kilpailueduista. 
Kilpailuedun muodostavat uuden yhtiömuodon tavanomaista liiketoimintaa 
suuremmat taloudelliset mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa, koska suuri 
osa toiminnan tuotoista jää yhtiöön. Toinen kilpailuetu on, että 
osakkeenomistajien tuottovaateen kohtuullisuus antaa mahdollisuuden 
palveluiden maltilliseen hinnoitteluun. Kilpailueduksi voidaan lukea myös pelkkiä 
kaupallisia intressejä laajempi arvopohja, joka voi goodwill-arvona lisätä yleistä 
luottamusta ja kysyntää yhtiöiden tuottamia palveluita kohtaan. Uusi 
osakeyhtiökonsepti tarjoaisi vaihtoehdon yleishyödylliseltä arvotaustalta 
tuotetuista hyödykkeistä kiinnostuneille kuluttajille. Uusi yhtiömuoto voi olla 
houkutteleva sellaisten sijoittajien kannalta, joille on tärkeää pitkän aikavälin 
vakaa tuotto sekä sijoitettujen varojen pysyminen yrityksessä. 
Mikään näistä kilpailueduista ei ole hankinta- tai kilpailusäädösten valossa 
kyseenalainen.

Yleishyödyllisten yhtiöiden ehkä suurin lisäarvo koko yhteiskunnalle syntyisi siten, 
että niiden avulla tehokkaaseen markkinaehtoiseen palvelutuotantoon saataisiin 
liitettyä ei-taloudellisia ja emotionaalisia elementtejä, jotka kilpailuttamisessa 
usein jäävät puhtaasti taloudellisten argumenttien jalkoihin: hyvinvointipalveluille 
ominainen jatkuvuus, vakaus ja turvallisuus palvelujen käyttäjille sekä pelkkiä 
kaupallisia tavoitteita laajempi arvopohja, johon sisältyisi myös humanistisia ja 
eettisiä arvoja sekä aitoa huolenpitoa asiakkaista.

Hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin yleishyödyllistä osakeyhtiötä koskevan 
lainsäädännön sisällyttämiseksi osakeyhtiölakiin parhaiden ulkomaisten esikuvien 
mukaisesti.
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