
Lions Clubs

International
Piiri 107-D

Klubin rahastonhoitajan 
toimenkuva ja tehtävät



Valmennuksen tavoite

Valmennuksen saatuasi 

• Tiedät tehtäväsi tärkeyden klubisi hyvinvoinnille

• Osaat hoitaa tehtäväsi ja tunnet siihen kuuluvan byrokratian 

• Sitoudut hoitamaan tehtäväsi klubin hallituksen jäsenenä

• Osaat etsiä lisätietoa tarpeen mukaan
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Valmennuksen sisältö

1. Rahastonhoitajan toimenkuva ja tehtävät

2. Talouden vuosikello, päämajan, liiton ja piirin suoritukset, 

maksuliikenne

3. Pankkiyhteydet ja yhdistyksen rahavarojen käsittely

4. Toimintasuunnitelma ja klubin vuosibudjetti sekä budjetin 

seuranta

5. Kirjanpito, tilinpäätös ja arkistointi

6. Lionsklubien verotusasiat

7. Arpajaislaki ja rahankeräysluvat

8. Tulorekisteri
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Toimenkuva ja tehtävät

Klubin rahastonhoitaja 

• On klubin hallituksen jäsen.

• Avustaa presidenttiä klubin toimintasuunnitelman laatimisessa ja 
toteuttamisessa.

• Vastaa vuosibudjetin laadinnasta yhdessä presidentin kanssa.

• Vastaa klubin rahavaroista ja kirjanpidosta.  

• Katso Lions Info 2020-2021 sivu 18: Toimintaohjeita rahastonhoitajille
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Rahastonhoitajan avaintehtävät 
ja velvollisuudet

Rahastonhoitajana sinun tärkeimpiä velvollisuuksiasi ovat:

• Osallistuminen klubin ja hallituksen kokouksiin 

• Klubin budjettien valmistelu (hallinto, aktiviteetit)

• Vuosimaksujen (jäsenmaksut, ruokailumaksut yms.) 

määrittäminen 

• Klubin maksujen hoitaminen (laskutukset, maksatukset)

• Klubin taloustietojen ylläpitäminen 

• Aktiviteetti- ja hallintovarojen erillään pito

• Toimintavuoden tilinpäätöksen laatiminen/ laadinnasta 

huolehtiminen

• Klubin veroasioiden hoitaminen 

• Tulorekisteri-ilmoitukset (https://www.vero.fi/tulorekisteri)
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Rahastonhoitajan vuosikello 1/5

Ennen oman kauden alkua

• Uutena rahastohoitajana keskustele edellisen rahastonhoitajan kanssa 
ja ota selvää käytännöistä, mitä, missä, miten, kuka, koska jne.

• Sopikaa siirtoaikataulu ja sopikaa, kumpi tekee osoitemuutokset 
yhteistyökumppaneille

• Rahastonhoitajavaihdoksessa pankki vaatii nykyään seuraavat 
dokumentit: Vaalikokouksen ptk-ote, valtuutus pankkitilien/-kortin 
käyttöön, lista hallituksen jäsenistä (nimi, sotu, kansallisuus, asuinmaa, 
onko poliittisesti vaikutusvaltainen tai yhteys sellaiseen hlöön?), klubin 
säännöt ja Yhdistysrekisterin ote

• Tarkista kuitenkin oman pankkinne vaatimukset
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Rahastonhoitajan vuosikello 2/5

Heinäkuu

• 1.7. uusi toimintakausi ja tilikausi alkaa

• Edellisen kauden tilinpäätöksen valmistelu 

(edellisen kauden rahastonhoitaja huolehtii)

• Kansainvälisen jäsenmaksun 1. erä, 21,50 $ / jäsen, maksuun 31.7. 

• Maksut MyLCI:n kautta; ohjeet jäljempänä

• Alkaneen kauden budjetin viimeistely
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Rahastonhoitajan vuosikello 3/5

Elokuu

• Kotimainen jäsenmaksu 35,00 €/jäsen erääntyy 14.8. 

• Tilinpäätöksen laadinta edelliseltä kaudelta (edellisen kauden 
rahastonhoitaja hoitaa)

Syyskuu

• Edellisen kauden tilinpäätös allekirjoitettuna (istuva hallitus) 
toiminnantarkastajille neljä viikkoa ennen vuosikokousta

• Toiminnantarkastuskertomus hallitukselle kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta
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Rahastonhoitajan vuosikello 4/5

Lokakuu

• Edellisen kauden tilinpäätös (ml. toimintakertomus) 
toiminnantarkastuskertomuksineen klubin vuosikokoukseen

• Jäsenmaksulaskutus klubin jäsenille

• Veroilmoitus  lomake 6 C (4 kk:n kuluttua tilikauden päättymisestä, jos 
klubille on lähetetty esitäytetty veroilmoituslomake tai verohallinnon 
tiedote ja täyttöopas, tai verohallinto  ilmoitusta erikseen pyytää)

Marraskuu

• Piirin vuosikokouksessa GoToWebinaarissa 25.4.2020
päätettyjen maksujen eräpäivä 15.11.2020
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Rahastonhoitajan vuosikello 5/5

Tammikuu 
• Kansainvälisen jäsenmaksun 2. erä 31.1.
• Tarkistettava jäsenmäärän oikeellisuus sihteerin kanssa

Huhti-toukokuu
• Seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan liittyvän talousarvion valmistelu 

yhdessä tulevan presidentin kanssa
• Jos on suuria aktiviteetteja, jokaiselle laaditaan oma budjetti

• Jäsenmaksuehdotus seuraavaa kautta varten 
kts. Jäsenmaksun kartoitustaulukko

Kesäkuu
• Osallistuminen Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen

• Ohjeista seuraavan kauden rahastonhoitaja mahdollisimman hyvin

• Aloita tilinpäätöksen valmistelu hyvissä ajoin syksyn vuosikokousta varten
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Tiivistelmä/ tehtävät
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Toimintakausi päättyy

Seuraajan perehdyttäminen Kirjanpito ja tilinpäätös

Toimintakausi käynnistyy ja etenee

Hallitus-
työskentely

Klubi-
kokoukset

PNAT-
kokoukset

Laskujen 
maksu

Tulojen 
perintä

Raportointi

Rahastonhoitajan tehtäväkenttä

Kauden aloitus

Valmistautuminen

Tilinkäyttöoikeudet

Perehtyminen tehtävään



Pankkiyhteydet ja yhdistyksen 
rahavarojen käsittely
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• Klubilla on pankkitili(t) rahalaitoksessa

• Suositeltavaa: oma tilit erikseen hallinto- ja aktiviteettivaroille

• Mikäli käytössä on vain yksi pankkitili, pitää hallinto- ja aktiviteettivarojen     

suuruus voitava osoittaa reaaliaikaisella seuranalla koko kauden ajan

• Käteisenä kerätyt tulot (arpajaisista, myyjäisistä yms.) tilitetään aina ao.     

Pankkitilille

• Klubin kaikki maksut hoidetaan pankkitileiltä

• Tilien käyttö nykyaikaisesti verkkopankkiyhteyden kautta

- Esim. rahastonhoitajan omaan verkkopankki-sopimukseen liitettynä.

- Tilin käyttöoikeus todennetaan pankille klubikokouksen pöytäkirjaliitteellä.



Klubin kansainvälinen maksuliikenne LCI:lle
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• SEPA-maksu

– Saaja: Lions Clubs International, 300 W 22nd Street,     

OakBrooks, ILLINOIS, 60523-8842, USA

– IBAN-koodi: GB62CHAS60924241287084

– BIC-koodi: CHASGB2L

– Viestikenttään klubin nimi ja kv. numero, euroina

– Tarkista LCI:n leijonakurssi ja maksa vähintään viisi 

pankkipäivää ennen kuunvaihdetta, jotta vältyt lisämaksulta 

LCI:n kurssin vaihtuessa



Klubin kansainvälinen maksuliikenne
LCI:lle (jatkuu)
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Luottokorttimaksu (Visa, MC, Discover, American Express) tai 

PayPal-maksu MyLCI:ssä

– Kirjaudu sisään, tulee oman klubisi etusivu

– Valitse ”Näytä tiliote tai tee maksu”

– Valitse ”Maksa nyt”

– Avautuu lomake, jossa voit valita luottokortin tai PayPal-

palvelun

– Muista tulostaa lomake kirjanpitoa varten (maksuvahvistus 

tulee vielä sähköpostina)



Klubin kansainvälinen maksuliikenne:
Maksut LCIF:lle
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• LCIF-MAKSUJA EI SAA MAKSAA LCI:N TILILLE

-Pienet erät maksetaan piirin LCIF-tilille

• Melvin Jones-jäsenyyden maksaminen

– Pankkisiirtona

JP Morgan Chase Bank,

N.A. 10 S. Dearborn Street, Chicago,IL 60603, USA

ABA-reititysnumero: 021000021

Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation

Tilinumero: 754487312 (Käytä ehdottomasti tätä tilinumeroa)

Swift-tunnus: CHASUS33

-Luottokortilla MJ-jäsenanomuslomakkeen ohjeiden mukaan

• Tarkemmat ohjeet Lions-info 2020-2021 sivu 26



Kansainvälisen jäsenmaksun suoritus
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• Maksaminen SEPA-maksuna on  selostettu sivulla 13

• MyLCI

– 1.7. alkaen kauden virkailijoilla on tehtävän mukainen käyttöoikeus 

MyLCI:iin

– Varmistakaa klubinne sihteeriltä, että hän on tehnyt seuraavan kauden 

virkailijailmoitukset LCI:lle heti vuosikokouksen jälkeen

– Vaatii rekisteröitymisen, jolloin saat käyttäjätunnuksen ja voit itse 

määritellä salasanan

– Linkki https://lionsclubs.org/fi jatka KIRJAUDU

– Ks. Ohje LCI/Salasana ja rekisteröityminen/Usein kysyttyjä kysymyksiä

https://lionsclubs.org/fi


Kotimainen jäsenmaksu
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• Suomen Lions-liitto ry veloittaa uusilta jäseniltä jäsenmaksua 

syyskauden aikana liittyneistä 35,00 € ja kauden aikana 

jäseneksi liittyneistä liittymiskuukaudesta alkaen.

• Lasku toimitetaan sähköpostilla klubin osoitteeseen.

Varmistattehan, että virkailijatiedot on merkitty ajoissa   

MyLCIin, eikä klubin sähköpostin vastaanottoa ole estetty

esim. edellisen kauden virkailijan toimesta!

• Kesän aikana eronneista jäsenistä saa hyvityksen, jos ero 

on merkitty jäsenrekisteriin syyskuun loppuun mennessä.



Lions-piirin 107 D maksut kaudella 2020-2021
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• Maksujen perusteena piirin vuosikokouksen 25.4.2020 on päätös. 

• LCIF-maksu 4,00 €/jäsen

• Palveleva Leijona - kausijulkaisun 2020-2021 tukimaksu 100 €. 

niille klubeille, jotka eivät hanki vähintään 100 €:n ilmoitusta. 

100 €:n  ylittävästä summasta palautetaan puolet klubeille!

• Kansainvälisen Nuorisoleirin tukimaksu 3,00 €/jäsen

• Lions Quest-tukimaksu 1,00 €/jäsen  vapaaehtoinen

• Piirin tukimaksu 1,00 €/jäsen

• Maksut eräpäivään mennessä (15.11.2020)  oikeille tileille 

klubeille sähköpostitse tulevien laskupohjien mukaan! 

• Muista käyttää klubikohtaista viitenumeroa kaikissa piirin 

maksuissa!



Tiivistelmä – raha-asiat
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• Pöytäkirjanote pankille

• Verkkopankkisopimus

Pankkitilien 
käyttöoikeudet

• Jäsenmaksut liitto ja päämaja

• Muut maksut

• Tulojen perintä ja tilitykset

Maksuliikenteen 
hoito

• Hallinto- ja aktiviteettivarojen erillään pito

• Talousraportit kuukausittain

• Kirjanpito ja tilinpäätös
Tiliasioiden hoito



Toimintasuunnitelma ja klubin vuosibudjetti

• Klubin toiminta ja talous kytkeytyvät toisiinsa

• Hallintotili/ hallintobudjetti 

• Klubin sisäinen toiminta

• Budjetissa klubitoiminta

• Aktiviteettibudjetti 

• Toteutettavat aktiviteetit

• Suurista aktiviteeteista laaditaan omat tuotto- ja kulubudjetit.

• Missään tilanteissa ei yleisöltä kerättyjä nettotuloja saa käyttää 

minkäänlaisten hallintokulujen kattamiseen!
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Toimintasuunnitelma ja klubin vuosibudjetti

Hallintobudjetti

•Käytetään klubin sisäisten    

asioiden hoitamiseen

•Tulot jäsenmaksuista, 

tailtwistingistä ja suoraan 

jäseniltä kerätyistä varoista

•Menot jäsenmaksuihin, 

tulostamiseen, postituskuluihin 

ja kulut klubin toimintaan liittyen 

Aktiviteettibudjetti

•Käytetään klubin tarkoituksen 

toteuttamiseen ja tavoitteiden 

saavuttamiseen

•Tulot julkisista 

varainkeruuprojekteista

•Menot liittyen varainkeruun, 

lahjoitusten ja 

hyväntekeväisyystyön 

suoranaisiin kuluihin
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Hallintotili vai aktiviteettitili?

HALLINTOKULUJA / TUOTTOJA

• jäsenmaksut, ”sakkomaksut”

• sisäiset arpajaistuotot

• jäsenten klubin hyväksi tehdystä 

omasta työstä saadut palkkiot      

• jos tilaajan kanssa näin sovittu: 

metsänraivaus, taimien istutus 

ym. talkoot maksua vastaan

• omat sisäiset juhlat ja tilaisuudet

• ”kädet klubilaisten taskussa”

AKTIVITEETTIKULUJA / 

TUOTTOJA

• yleisöltä kerätyt varat LC

tunnuksen merkeissä:

• talviriehat

• markkinat

• varainkeräykset

• erilaiset veikkaukset

• yleisötapahtumat

• kirpputorit

• ”kädet yleisön taskussa”
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Toimintasuunnitelma ja klubin vuosibudjetti

Huomioitavaa:

• Ensimmäinen erä kansainvälistä jäsenmaksua erääntyy jo 31.7. ja 
kotimainen jäsenmaksu kokonaisuudessaan 14.8.

• Ollaan vaikeuksissa ellei 30 jäsenen klubilla ole hallinnon varoissa 
edellisten vuosien ylijäämää vähintään n. 1.650 euroa, jotta  
kansainvälisen jäsenmaksun ensimmäinen erä n. 600 € ja kotimainen 
1.050 € pystytään maksamaan ajoissa. 

• Ellei ylijäämää ole, on jäsenten maksettava jäsenmaksunsa 
heinäkuussa.
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Paljonko jäsenmaksua on kerättävä?

Jäsenmaksun riittävyys D-piirissä kaudella 2020 - 2021 € / jäsen

Kansainvälinen jäsenmaksu 43 USD 38,31

Suomen Lions-liitto ry:n jäsenmaksu 35,00

Piirin perimä ja tilittämä LCIF-tukimaksu 4,00

Kansainvälinen nuorisoleirimaksu 3,00

Lions Quest-tukimaksu vapaaehtoinen 1,00

Palveleva Leijona - kausijulkaisun tukimaksu  keskimäärin 4,20

Jäsenmaksut ja D-piirin maksut yhteensä 86,51
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Paljonko jäsenmaksua on oikeasti kerättävä?
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Laskennallisen henkilökohtaisen jäsenmaksun lisäksi on 

huomioitava muut vuosittaiset klubin päättämät menot, 

jotka kerätään jäsenmaksuilla kuten:

• Piirin vuosikokouskulut – ne jotka klubi maksaa

• Suomen Lions liitto ry:n vuosikokouskulut – ne jotka 

klubi maksaa

• Kokoustilojen vuokra, Internet-sivut, jne.

• Palveleva Leijona-kausijulkaisu 100,00 €/klubi tai 

vähintään 100 euron ilmoitus.



Budjetin laadinta 
ja seuranta
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• Aktiviteettituotot:

Yleisöltä kerätyt varat LC-tunnuksen alla

• Aktiviteettikulut:

Yleisöltä kerättyjen varojen hankintamenot

• Aktiviteettitilille kirjataan tuotto bruttona ja

kulut vähennetään sen jälkeen.

• Jakamattomat aktiviteettivarat on siirrettävä

tilinpäätöksessä taseen aktiviteettirahastoon.



Lionsklubin kirjanpito
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• Lionsklubi on rekisteröity yhdistys (ry), joten se on KPL:n mukaan 

kirjanpitovelvollinen ja sen on noudatettava KPL:n säännöksiä ja 

hyvää kirjanpitotapaa sekä Yhdistyslakia

• Klubi voi esittää tilinpäätöksensä KPA.ssa olevien              

pienkirjanpitovelvollisia koskevien säännösten mukaan

• Koska kirjanpito on ”ammattilaisen tehtävä” on suositeltavaa, että 

rahastonhoitaja hoitaa tehtävää useamman kauden ajan. On 

myös mahdollista, että rahastonhoitaja hoitaa vain ns. ”juoksevat 

asiat” ja kirjanpito hoidetaan toisen henkilön tai yhteisön toimesta.



Kirjanpito, tilinpäätös
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• Tilinpäätös on koottava kirjaksi, joka numeroidaan juoksevasti ja 

sidotaan.

• Tilinpäätöskirjan sisältö

– Toimintakertomus 

– Tase (myös edellisen tilikauden luvut) 

– Tuloslaskelma (vertailulukuna edellinen tilikausi)

– Tilinpäätöksen liitetiedot

– Luettelo käytetyistä tilikirjoista

– Päiväys ja allekirjoitukset 

– Taseen ja tuloslaskelman erittelyt



Kirjanpito, tilinpäätös jatkuu
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• Tilinpäätöksen allekirjoittaa allekirjoitushetkellä istuva hallitus

• Tilinpäätöskirjat, tase-erittelyt ja muut kirjanpitoon liittyvät tilikirjat   

säilytetään kymmenen (10) vuotta

• Tositteet, tilipuitteet ja tilejä koskeva kirjeenvaihto säilytetään kuusi (6) 

vuotta sen tilikauden lopusta lukien, jolloin tilikausi on päättynyt

• Toimintakertomus ja tilinpäätös säilytetään pysyvästi

http://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/kirjanpito_ja_tilinpaatos



Lionsklubit/verotus
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• Verotusta koskeva ohje on liiton sivuilla kohdassa ”Jäsenille” -> Lions-

toiminnan ohjeita -> Verotusohje -> Verotusta koskeva ohje klubeille

• Lions-klubit ovat sääntöjensä puolesta yleishyödyllisiä yhteisöjä ja siten 

ei-verovelvollisia.

• MUTTA, useilla klubeilla on myös elinkeino-toiminnaksi katsottavaa 

varainhankintatoimintaa.

• Se mihin tuotto käytetään ei ratkaise sitä, onko varainhankinnan muoto 

elinkeinotoimintaa vai ei.

• Jos klubin jäsen tekee klubin nimissä talkootyötä ja klubi saa siitä 

korvauksen, tulee klubin kuulua ennakkoperintärekisteriin



Lionsklubit/verotus jatkuu
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• Muussa tapauksessa korvauksesta peritään ennakonpidätys 13 % (saa 

hakemuksesta takaisin)

• Suositeltavaa on rekisteröityminen ennakkoperintärekisteriin.

• Jos klubin joku aktiviteetti katsotaan liiketoiminnaksi, se laukaisee myös 

arvolisäverovelvollisuuden

• Jos liikevaihto on enintään 10.000 €/tilikausi (12 kk) katsotaan vähäiseksi 

liiketoiminnaksi, ei arvonlisäveroa 

• Jos ylittää 10.000 € tai epäillään ylittyvän, tulee hakeutua 

arvonlisäverovelvolliseksi

• Tarkista euromääräinen raja vuosittain



Lionsklubit/verotus jatkuu
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• Yleishyödyllinen yhdistys antaa veroilmoituksen, jos

– Y-tunnuksen omaavana on saanut etukäteen esipainetun 

veroilmoituslomakkeen 6 C

– On saanut postitse verohallinnon tiedotteen ja täyttöoppaan

• Ilmoitus on annettava joko sähköisesti taikka paperilomakkeella, vaikka 

yhdistyksellä ei olisi veronalaista toimintaa

– Huom. Yhdistysrekisterin mukaiset allekirjoitukset



Arpajaislaki
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• Arpajaisluvan edellytykset arpajaislain 7 §:ssä

– Varojen hankkiminen yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi 

– Ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksen mukaista

– Ei ole perusteltua syytä epäillä järjestäjän toimivan arpajaislain 

säännösten ja määräysten vastaisesti

• Yleishyödyllinen yhdistys voi ilman lupaa toimeenpanna arpajaiset 7 §
edellytyksin jos

– Arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 2.000 €

– Arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa 

(pienarpajaiset)
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• Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vedotaan 

rahalahjoitusten saamiseksi ilman vastiketta

• Rahankeräysluvan myöntää poliisilaitos omalle toimialueelleen tai  

Poliisihallitus laajemmalle

• Ohjeet: www.poliisi.fi ->luvat ->arpajaishallinto -> rahakeräysluvat

• Rahankeräysluvan päätyttyä on tehtävä tilitys kirjallisesti 6 kuukauden 

kuluessa. Laiminlyönti aiheuttaa esteen uuden luvan saamiselle

http://www.poliisi.fi/
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⚫ Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke-

ja etuustiedot yksilötasolla

⚫ Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019 palkkatietojen osalta ja 

vuonna 2020 ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet

⚫ Yhdistykset ilmoittavat maksetut palkat ja palkkiot sekä verovapaat ja 

veronalaiset kustannusten korvaukset ja annetut kilpailujen palkinnot 

määrätyin edellytyksin

⚫ Ilmoitus tehtävä viiden kalenteripäivän kuluessa jokaisen 

maksutapahtuman jälkeen
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⚫ Myös kilometrikorvaukset (tulolaji 357) ja päivärahat (tulolaji 358), jotka 

yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön 

osallistuville henkilöille, kuuluvat ilmoittamisvelvollisuuden piiriin

⚫ Julkisen liikenteen (juna, bussi, lentokone) matkalippua ja 

majoituskorvausta ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin 

⚫ Kilpailupalkinnot ilmoitetaan vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja 

niillä on rahallinen arvo (tulolaji 316)

⚫ Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä 

palkintona annettuja esineitä, kuten pokaalit, mitalit, viirit, karkkipussit ja 

kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, 

esim. lippikset
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⚫ Kilpailun järjestäjä on ilmoitusvelvollinen

⚫ Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille antamia arvoltaan vähäisiä kiitos-

ja muistamislahjoja ei tarvitse ilmoittaa, jos lahja täyttää verovapauden 

edellytyksen eli niitä ei ole sovittu korvaukseksi työn tekemisestä

⚫ Tulorekisteri ei muuta yhdistyksen antamien stipendien tai apurahojen 

ilmoittamisen menettelyä.  

⚫ Jos stipendi on ilmoittamisvelvollisuuden alainen (1.000 € tai enemmän 

samalle henkilölle kalenterivuoden aikana ) tulee ne edelleen ilmoittaa 

Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.



Tulorekisteriin kirjautuminen

1.10.2020
Lions-piiri 107 D Rahastonhoitajavalmennus 2020          

PDG Heikki Lohi
38

⚫ Tulorekisteri.fi-sivuston kautta sähköisessä asiointipalvelussa

⚫ Yhdistys voi valtuuttaa tilitoimiston tai rahastonhoitajan asioimaan yhdistyksen 

puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Valtuutuksen voi antaa 

yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu nimenkirjoittaja, jolla on 

yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin.

⚫ Kirjautumisessa palveluun käytetään vahvaa tunnistautumista eli joko 

verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, varmennekorttia tai

Suomi.fi-tunnistetta

⚫ Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Tietoja ei voi 

ilmoittaa myöskään puhelimitse vaan ne pitää ilmoittaa määrämuotoisesti.



Kiitos

1.10.2020
Lions-piiri 107 D Rahastonhoitajavalmennus 2020          

PDG Heikki Lohi 39


