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OHJEITA VAROJEN KÄYTÖSTÄ  
 

Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis-, ala- ja 
moninkertaispiirejä) kansainvälisen hallituksen hyväksymien varojenkäyttöperiaatteiden 
noudattamisessa. Nämä ohjeet ovat täydennystä varojenkäyttöperiaatteisiin, eikä niitä ole 
tarkoitettu korvaamaan kansainvälisen hallituksen hyväksymiä varojenkäyttöperiaatteita.  
Lioneita kehotetaan käymään uudelleen läpi yksityiskohtaisesti mainitut 
varojenkäyttöperiaatteet, jotka löytyvät Lions Clubs Internationalin verkkosivulta osoitteessa 
www.lionsclubs.org tai jotka saa ottamalla yhteyttä Lakiasiainjaostoon osoitteessa 
legal@lionsclubs.org tai soittamalla numeroon 1-630-203-3847.  On huomattava, ettei näitä 
ohjeita ole tarkoitettu oikeus- tai veroneuvoiksi.  Seuraavat kysymykset ja vastaukset ovat etua 
tavoittelemattomille järjestöille tyypillisiä kysymyksiä ja vastauksia. Ne eivät kenties kuitenkaan 
noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, joissa saattaa olla erilaisia vaatimuksia. Käänny paikallisen 
lainopillisen neuvojan tai verovirkailijoiden puoleen, jos sinulla on lisäkysymyksiä koskien 
varojen käyttöä ja lakeja klubisi sijaintipaikalla.   
 

Tyypillisiä kysymyksiä ja vastauksia 
 

Omaisuus 
 

1. Lionsklubi on kerännyt yleisöltä varoja rakentaakseen paikallisyhteisölle 
monitoimitalon. Voidaanko rakennusta käyttää sekä lionskokouksiin että 
paikallisyhteisön toimintaan? Klubi voi käyttää rakennuksen tiloja myös omiin 
kokouksiinsa, kunhan rakennusta käytetään ensisijaisesti paikallisyhteisön 
toimintaan. 
 

2. Lionsklubimme on saanut lahjoituksena rakennuksen kaupungilta. Voiko 
klubi antaa sen vuokralle ja tallettaa saamansa tulot hallintotilille? Tämä 
riippuu olosuhteista, joissa lahjoitus on tehty, sekä siitä, onko rakennuksen 
käytölle asetettu joitain rajoituksia.  Lionsklubin omistamasta rakennuksesta 
saatavat vuokratulot on kuitenkin periaatteessa mahdollista tallettaa hallintotilille. 

 
3. Lionsklubi on antanut paikallisille partiolaisille (tai jolle kin muulle 

paikallisyhteisöön liittyvälle ryhmälle) luvan käyttää klubin omistamaa 
rakennusta vastikkeetta.  Voidaanko rakennuksen siivoamiseen tällaisen 
toiminnan jälkeen käyttää aktiviteettivaroja?  Kyllä, aktiviteettivaroja voidaan 
käyttää rakennuksen käytöstä aiheutuvien suorien kustannusten kattamiseen.   
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4. Lionsklubimme omistaa monitoimitalon, jossa se järjestää julkisia 
varainkeruutilaisuuksia. Se myös antaa muiden paikallisten järjestöjen 
käyttää tiloja vastikkeetta, vuokraa tiloja yksityistilaisuuksiin ja pitää 
tiloissa lionskokouksia. Voiko klubi käyttää aktiviteettivaroja rakennuksen 
ylläpidosta ja kunnostuksesta aiheutuviin kustannuksiin?  Kyllä, klubi voi 
käyttää tietyn osan aktiviteettivaroista näihin kustannuksiin; tämän osuuden on 
vastattava sitä prosenttisosuutta, jonka verran rakennusta on käytetty julkiseen 
toimintaan.  
 

5. Lionsklubi ylläpitää julkista puistoa. Voiko klubi käyttää aktivite ettivaroja 
julkisen puiston ylläpitämiseen? Aktiviteettivaroja voidaan käyttää puiston 
ylläpitoon, koska puisto on tarkoitettu julkiseen käyttöön.  
 

6. Lionsklubimme haluaa myydä omistamansa klubitalon. Katsotaanko 
myyntituotto aktiviteettivaroiksi?   Klubin omaisuuden likvidointiin sovelletaan 
omaisuuden sijaintipaikan lainsäädäntöä, jossa asetetaan usein erityisehtoja 
järjestön luonteesta riippuen. Tästä syystä on tarpeen hankkia oikeudellista apua 
sen selvittämiseksi, sovelletaanko klubin omaisuuden sijaintipaikalla tiettyjä 
erityisehtoja. Yleisesti voidaan sanoa, että jos omaisuuden hankkimiseen ja/tai 
ylläpitämiseen on käytetty aktiviteetein kerättyjä varoja (aktiviteettivaroja), 
omaisuuden myyntituotto katsotaan aktiviteettivaroiksi. Jos taas omaisuuden 
hankkimiseen ja/tai ylläpitämiseen on käytetty hallintovaroja, jäsenille saattaa 
syntyä oikeudellinen vaade pääluvun mukaiseen osuuteen omaisuudesta tai siitä 
saatavasta tuotosta taikka omaisuus tai sen tuotto voidaan käyttää 
aktiviteettivaroihin. 

 
Toimintakustannukset 

 
7. Lionsklubimme on ottanut johtajilleen ja virkailijoilleen 

omaisuusrikosvakuutuksen, joka suojaa klubin virkailijoita ja klubia 
menetyksiltä, jotka johtuvat kolmannen henkilön tahallisesta tai 
tuottamuksellisesta toiminnasta.  Mitä varoja tällaisen vakuutuksen 
ostamiseen voidaan käyttää?  Kyseisestä vakuutuksesta aiheutuvat kustannukset 
katsotaan hallintokuluiksi, jotka on katettava hallintovaroista.  
 

8. Lionsklubimme on ottanut jokavuotiselle varainkeruutoimijallemme 
umbrella-vakuutuksen (vakuutus, joka kattaa sellaiset kustannukset, joita 
perinteiset vakuutukset eivät kata) sekä alkoholin anniskelua koskevan 
vahinkovakuutuksen. Mitä varoja tällaisen vakuutuksen ostamiseen voidaan 
käyttää?  Kyseisestä vakuutuksesta aiheutuvat maksut katsotaan 
varainkeruutoimijalle itselleen suoraan kuuluviksi kuluiksi, joihin voidaan käyttää 
aktiviteettivaroja.    
 

9. Lionsklubimme on ottanut ylimääräisen vahinkovakuutuksen.  Mitä varoja 
tällaisen vakuutuksen ostamiseen voidaan käyttää? Vahinkovakuutuksesta 
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aiheutuvat kustannukset katsotaan hallintokuluiksi, jotka on katettava 
hallintovaroista.    
 

10. Lionsklubimme harkitsee klubin yhtiöittämistä. Voidaanko aktiviteettivaroja 
käyttää niihin oikeudellisiin ja hallinnollisiin kustannuksi in, joita syntyy 
yhtiöittämisestä?  Nämä kustannukset katsotaan hallintokuluiksi, jotka olisi 
katettava hallintovaroista.  
 

11. Lionsklubimme on päättänyt perustaa erillisen Lions-säätiön. Voidaanko 
aktiviteettivaroja käyttää tällaisen oikeushenkilön luomisesta aiheutuviin 
kustannuksiin?  Ei voi, sillä kyse on hallintokulusta, joka on maksettava 
hallintovaroista.  Säätiötä ja sen toimintaa varten voidaan kuitenkin lahjoittaa 
aktiviteettivaroja säätiön omien hyväntekeväisyystavoitteiden tukemiseksi.  
 

12. Lionsklubimme on saanut mittavan testamenttilahjoituksen ja haluaisi luoda 
pysyvän lahjarahaston apurahojen myöntämistä varten. Mitä varoja klubi 
käyttää lahjarahaston perustamisesta sekä ylläpitämisestä aiheutuvien 
kulujen kattamiseen?  Lahjarahaston toimintakulut voidaan yleensä maksaa 
lahjarahaston omista varoista.  Lahjarahastoa koskeva lainsäädäntö sekä se, 
voidaanko lahjarahaston varoja käyttää toimintakuluihin, riippuu kuitenkin 
lahjarahaston sijaintipaikasta. Tästä syystä on tarpeen selvittää asia paikallisen 
oikeus- ja/tai veroneuvojan kanssa.  
 

13. Lionsklubimme on ottanut omaisuusvakuutuksen klubitaloa varten, joka on 
sekä klubin että paikallisyhteisön käytössä. Voidaanko aktiviteettivaroja 
käyttää tämän vakuutuksen ostamiseen? Vakuutuksen ostamiseen voidaan käyttää 
aktiviteettivaroja siinä suhteessa, joka vastaa tilojen julkista käyttöä. Esimerkiksi 
jos rakennuksen käyttöajasta 60 % on julkista käyttöä, voidaan 60 % 
vakuutusmaksusta maksaa aktiviteettivaroista.   

 
Avustukset lioneille tai perheenjäsenille 

 
14. Lionsklubimme jäsen on hiljattain menettänyt talonsa tulipalossa.  

Voimmeko käyttää aktiviteettivaroja hänen avustamisekseen?  
Aktiviteettivarojen käyttäminen jäsenen hyväksi on kielletty. Yksittäiset klubin 
jäsenet voivat kuitenkin avustaa jäsentä lahjoittamalla tälle henkilökohtaisesti.  
 

15. Lionsklubimme erään jäsenen sisar on hiljattain menettänyt talonsa tulvissa. 
Voimmeko käyttää aktiviteettivaroja hänen avustamisekseen?  
Aktiviteettivaroja ei saa käyttää henkilökohtaisesti lionin hyväksi. Mikäli jäsen ei 
saa henkilökohtaisesti taloudellista hyötyä suorituksesta, voi perheenjäsen, joka ei 
ole riippuvaisuussuhteessa häneen, olla kelpoinen saamaan aktiviteettivaroja 
klubilta.   
 

16. Kaupunkimme on hiljattain kärsinyt tuhoisasta tulvasta, ja monien lionien 
samoin kuin koko paikkakunnan asukkaiden kodit ovat kohdanneet valtavia 
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menetyksiä. Voidaanko aktiviteettivaroja käyttää paikallisyhteisön 
avustamiseen, jolloin avustuksen piirissä olisivat myös tulvatuhoista 
kärsineet lionit?  Aktiviteettivaroja voidaan käyttää katastrofitapauksessa 
paikallisyhteisön, mukaan lukien vahingosta kärsivien lionjäsenten avustamiseen, 
kunhan jäsenet täyttävät samat kelpoisuusvaatimukset, jotka on määrätty varojen 
ja avustuksen saamisen ehdoksi. 
 

17. Klubissamme on jäsen, joka tarvitsee sydänsiirron. Saammeko pitää hänen 
hyväkseen varainkeruutilaisuuden kerätäksemme rahaa hoitotoimenpiteestä 
aiheutuvaan taloudelliseen ahdinkoon?  Ei, se katsotaan jäsenelle koituvaksi 
henkilökohtaiseksi etuudeksi. Yksittäiset klubin jäsenet saavat kuitenkin auttaa 
tekemällä lahjoituksia jäsenelle henkilökohtaisesti tai pyytää muita lahjoittamaan 
hänelle henkilökohtaisesti.  
 

18. Lionsklubimme jäsen on hiljattain menettänyt työpaikkansa ja on nyt 
taloudellisessa ahdingossa. Voiko klubimme lainata hänelle varoja 
aktiviteettitililtämme avustaakseen häntä?  Ei, se katsotaan lionjäsenelle 
koituvaksi henkilökohtaiseksi etuudeksi.  
 

19. Lionsklubimme haluaa perustaa stipendirahaston lionjäsenten lapsille ja 
lapsenlapsille. Voimmeko kartuttaa tätä rahastoa julkisilla aktiviteeteilla?  
Aktiviteettivaroja ei saa käyttää hyödyttämään lionia henkilökohtaisesti. Kunhan 
jäsen ei saa henkilökohtaista taloudellista etua suorituksesta, voi jäsenen 
lapsenlapsi, joka ei ole riippuvaisuussuhteessa, olla kelpoinen saamaan klubilta 
aktiviteettivaroja. Jos klubi haluaisi perustaa stipendirahaston suurelle yleisölle, 
saajina voisivat tulla kysymykseen perheenjäsenet yhtä hyvin kuin suuri 
yleisökin, kunhan saajat täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja heidät valitsee 
lionsklubin valvonnan ulkopuolinen ryhmä (kuten koulu).  

 
Julkiset varojenkeruut ja yksityiset lionien varojenkeruut 

 
20. Klubimme pitää golf-turnauksen ja myymme lippuja lioneille ja yleisölle. 

Lionien liput ovat sinisiä ja suuren yleisön liput keltaisia. Saammeko käyttää 
lioneille myymiemme lippujen (sininen lippu todisteena) tuotot 
hallintovaroinamme?  Ei. Koska tapahtuma on avoin suurelle yleisölle, kaikki 
tuotot ovat julkisia eli aktiviteettivaroja.   
 

21. Järjestämme kaikille piirin lioneille avoimet lions-päivälliset. Saammeko 
käyttää päivällislippujen myyntituotot hallintovaroinamme?  Kyllä. Koska 
tapahtuma on rajoitettu vain lionjäsenille, voidaan tuotot kirjata hallinnollisina 
yhtä hyvin kuin julkisina varoina.  
 

22. Lionsklubimme pitää myyntialuetta paikallisessa jalkapallo-ottelussa ja 
stadion maksaa meille prosenttiosuuden myynnistä. Voimmeko kirjata 
maksun hallinnollisiksi varoiksi?  Kyllä, mikäli se on stadionin ja teidän 
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klubinne välinen sopimus eikä tapahtumassa toimittaessa kylteissä tai 
vaatetuksessa esiinny lions-nimeä eikä -logoa.   
 

23. Saako lionsklubimme vastaanottaa henkilökohtaisen, hallinnollisiin varoihin 
osoitetun testamenttilahjoituksen julkisen yleisön edustajalta (ei-lionilta)?  
Kyllä, jos testamenttilahjoitukseen on liitetty nimenomaiset ohjeet siitä, että se 
tulisi käyttää klubin hallinnollisiin tarkoituksiin.    
 

24. Lionsklubimme haluaa kerätä rahaa lionien uuden klubitalon 
rakentamiseen.  Jos mainostamme, että rahat käytetään klubitaloon ja 
hallinnollisiin varoihimme, niin onko se oikein toimittu? Ei. Jos klubitaloa 
aiotaan käyttää ensisijaisesti lionien yksityisessä käytössä, varojen on tultava 
lioneilta eikä julkisista lähteistä riippumatta siitä, miten sitä mainostetaan.   
 

25. Eräs lionsklubi sponsoroi antiikki-shown nimellä kulkevaa tapahtumaa. 
Klubi hankkii tilat ja järjestää paikalle arvioitsijat lausumaan mielipiteensä 
esineistä, joita lionit ja ei-lionit ovat tuoneet arvioitavaksi. Arvioinnista 
otetaan joko kiinteä tai esinekohtainen maksu, ja lionit saavat maksusta 
prosenttiosuuden. Mihin varoja voidaan käyttää?  Tämä on lionien järjestämä 
julkinen tapahtuma ja siksi tapahtuman nettotuotto on katsottava 
aktiviteettivaroiksi.   
 

26. Eräs lionsklubi tarjoaa maksutonta ruokaa osallistujille (ja saa siitä kiitosta) 
varainhankintatapahtumassa nimeltä Cancer Society 5K Race, jossa varoja 
ei koota lioneille. Jotkut osallistujat haluavat antaa lahjoituksia ruokaa 
varten. Jos klubi laittaa lahjoituslippaan pöydälle, mitä lahjoitetuilla varoilla 
on tehtävä? Entä jos ihmiset vain ojentavat lioneille rahaa ilman ohjeita 
rahan käytöstä?  Huolimatta siitä, lahjoittavatko osallistujat rahaa 
lahjoituslippaaseen tai ojentavat sen henkilökohtaisesti lioneille, varat ovat 
julkisia eli aktiviteettivaroja.  Huomaa, että kilpailua varten ostettu ruoka voidaan 
maksaa klubin aktiviteettivaroista tässä erityisessä tilanteessa.   

 
Aktiviteettivarojen sijoittaminen ja sijoituksesta saatava korko   

 
27. Jos lionsklubimme sijoittaa aktiviteettivaransa, voiko se käyttää saamansa 

koron hallintokuluihin? Ei voi, sillä korkotuotto katsotaan aktiviteettivaroiksi.  
 

28. Kuinka kauan lionsklubi voi säilyttää sijoittamansa aktiviteettivarat 
käyttämättä niitä?  Varat olisi käytettävä sen vuoden aikana, jona ne on kerätty, 
jollei niitä ole osoitettu pitkäaikaisiin hankkeisiin.  

 
Muita kysymyksiä: 

 
29. Lionsklubimme kalenterit sisältävät mainoksia. Voiko klubi käyttää 

mainoksista saamansa tuoton hallintovaroina?  Kyllä voi; on kuitenkin 
huomattava, että mainosmyynnistä saatavat tulot voidaan katsoa muuksi 
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liiketoiminnasta saaduksi tuloksi ja niitä voidaan verottaa valtion tai osavaltion 
verolainsäädännön mukaisesti. Tästä syystä on hyvä selvittää asia paikallisen 
vero- tai oikeusneuvojan kanssa lisätietojen saamiseksi muusta liiketoiminnasta 
saatavan tulon verottamisesta.  
 

30. Voidaanko hallintovarat ja aktiviteettivarat tallettaa samalle käyttelyti lille?  
Kyllä, kunhan kummankin näiden varojen osalta pidetään yksityiskohtaista 
kirjanpitoa talletuksista ja nostoista.   
 

31. Lionsklubimme sponsoroi leoklubia. Voiko klubi käyttää aktiviteettivaroja 
leoklubien perustamiseen?  Kyllä, leoklubia pidetään lionsklubin omana 
hankkeena, ja leoklubin tukemiseen käytetyt varat voivat olla aktiviteettivaroja.  

 

32. Klubimme haluaisi lähettää leoklubin jäseniä kansainväliseen 
vuosikongressiin. Voiko klubi käyttää aktiviteettivaroja kongressiin 
lähtevien opiskelijoiden rekisteröinti- ja matkakustannusten kattamiseksi?  
Ei voi, sillä tämä katsotaan henkilökohtaisen etuuden antamiseksi leoille tai 
lioneille.  

 

Yhteenvetotaulukko 

Miten varat hankitaan Käyttö julkisiin 
hankkeisiin? 
(Aktiviteettitili) 

Käyttö hallintokuluihin? 
(Hallintotili)  

Hallinto  – jäsenmaksut, 
vuokratulot, sakot, 
mainostulot  

 

Kyllä 

 

Kyllä 

Aktiviteetti  – mikä 
tahansa yleisölle avoin 
varainhankintatapahtuma, 
julkiset lahjoitukset ja 
testamentit  

 

Kyllä 

 

Ei * 

Korko  – yleisöltä 
kerättyjen varojen 
sijoittamisesta kertyneet 
korot 

  

 

Kyllä 

 

Ei* 

 

Varainhankinnan välittömät kulut. Julkisen varainhankinnan välittömät kulut voidaan 
vähentää tuotosta täydentämään hallintotiliä varainhankintaan käytettyjen varojen 
osalta.   
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Lions-omaisuus.  Jos lionsklubi (tai piiri) omistaa omaisuutta, jota käytetään 
paikallisyhteisön tarpeisiin, voidaan omaisuuden käyttämisestä kertyvästä tuotosta 
käyttää julkista käyttöä vastaava prosenttiosuus omaisuuden käyttökustannuksiin.   
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