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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen
kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka
rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä
kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on 195 valtakunnallista
sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä 66 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa.
Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.
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SOSTE kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.
2 Yleishyödyllinen yhteisö
2.4.1 Tukiyhteisöt
Ohjeessa tulee ottaa kantaa tilanteeseen, jossa tukiyhteisöä voidaan pitää
yleishyödyllisenä yhteisönä sillä perusteella, että se on osa kokonaisuutta, jonka
katsotaan harjoittavan yleishyödyllistä toimintaa.
3 Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
3.4.1 Talkootyö
Talkootyötä yhdistyksen nimissä kolmannen osapuolen lukuun voivat tehdä myös
yhdistyksen jäsenet. Talkootyön tekemisellä voi olla yhdistykselle koituvan, usein
melko vähäisen, taloudellisen hyödyn lisäksi erittäin suuri merkitys talkootyötä
tekevälle henkilölle. Esimerkiksi erilaisissa potilasjärjestöissä on jäseninä henkilöitä,
jotka eivät sairautensa tai vammansa takia voi osallistua työelämään. Tällaiselle
henkilölle talkootyön tekeminen mahdollistaa osallisena olemisen ja kuulumisen
yhteisöön.
Verotusta koskevilla tulkinnoilla ja ratkaisulla tulisi vaikuttaa siihen, että syystä tai
toisesta työelämän ulkopuolelle jääneillä henkilöillä on mahdollisuus osallistua
yhteiskuntaan. Talkootyön veronalaisuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon
talkootyötä tekevien henkilöiden osallisuuden vahvistaminen ja integroituminen
yhteiskuntaan. Osallisuuden vahvistaminen tulee katsoa verottomuutta puoltavaksi
seikaksi, vaikka toiminta muutoin olisi katsottava jatkuvaksi. Verollisuuden arvioinnissa
tulee katsoa, että osallisuuden ja integroitumisen vahvistaminen talkootyön kautta
edistää välittömästi yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteutumista, jos
osallisuuden lisääminen kuuluu yhteisön toiminnan tarkoituksiin.
4 Kiinteistötulo
4.2 Muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö
Ohjeessa todetaan, että ”Asuntojen vuokraustoiminta voidaan katsoa
yleishyödylliseksi toiminnaksi ainoastaan silloin, kun asukkailta perittävä vastike on
olennaisesti alihintainen käypään hintatasoon nähden ja toiminnan alijäämä katetaan
yhteisön muun toiminnan tuotoilla kuten sijoitustoiminnan tuotoilla.”
On selventävää, jos ohjeen tässä kohdassa viitataan oikeuskäytäntöön, josta käy ilmi,
että perittävän vastikkeen tulee olla olennaisesti alihintainen käypään hintatasoon
verrattuna.

