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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN RAHALIIKENNE, KIRJANPITO JA TILITYKSET
Kirkkopalvelut ry hakee vuosittain rahankeräyslain 5 pykälän mukaisen luvan
Yhteisvastuukeräyksen suorittamiseen. Keräysluvan tilit kuuluvat Kirkkopalvelut
ry:lle. Rahankeräyslain (31.3.2006/255) voimaantulon jälkeen Kirkkopalvelut ry on
uusinut Yhteisvastuukeräykseen liittyvää ohjeistusta seurakunnille. Ohjeistuksen
mukaan mahdollisille lahjoittajille jaettavissa pankkisiirtolomakkeissa ei saa olla
seurakunnan pankkitilin numeroa, koska rahankeräyslupa on annettu vain Kirkkopalvelut ry:lle. Pankkisiirtolomakkeiden kautta keräyksen hyväksi annetut rahat menevät suoraan Kirkkopalvelut ry:n pankkitilille, mutta seurakunnilla on
oikeus saada myös näin kertyneistä tuloista 10 % itselleen. Tämän vuoksi Kirkkopalvelut ry pyytää seurakuntia merkitsemään jokaiseen jaettavaan pankkisiirtolomakkeeseen kunkin seurakunnan oman viitenumeron. Viitenumeron perusteella
Kirkkopalvelut antaa kirjallisen tiedon jokaiselle seurakunnalle sen osuudesta
valtakunnallisille pankkitileille kertyneistä varoista.
Rahankeräyslain alaisiin keräystapoihin kuuluvat lista- ja lipaskeräykset sekä
pankkisiirrot valtakunnallisille Kirkkopalvelut ry:n pankkitileille. Kolehdit, myyjäistulot ja erilaisten tapahtumien yhteydessä kerätyt rahat Yhteisvastuun hyväksi
ovat seurakuntien normaalia varainhankintaa ja se toiminta ei kuulu rahankeräyslain mukaiseen toimintaan.
Käytännössä seurakunnat organisoivat keräykseen liittyvän toiminnan Kirkkopalvelut ry:n ohjeiden mukaan ja seurakunnat hoitavat keräykseen liittyvän rahaliikenteen, kirjanpidon, tilintarkastuksen ja tilitykset. Keräysluvan mukaan seurakunnat voivat vähentää välttämättömät keräysmenot keräystuloista. Keräyksen
nettotulot jaetaan kehitysyhteistyöhön ja kotimaiseen erityiskohteeseen keräysluvan mukaisin ehdoin.
Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta käsitteli asiaa 24.8.2009 pykälässä 8. Päätöksen mukaan
1. Lista- ja lipaskeräykset ovat rahankeräyslain mukaista toimintaa. Keräyksistä kertyneet tulot merkitään seurakunnan rahatilille ja vastakirjauksena on taseen Muu velat. Velkatilin yhteydessä käytetään joko yhteisvastuukeräyksen
tunnistetta, taikka keräystuloja varten avataan oma tilinumero em. tiliryhmään.
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2. Kolehtien kerääminen, myyjäiset, konsertit ja muut tapahtumat ovat seurakuntien tavanomaista toimintaa. Niistä seurakunnalle tuleva raha merkitään
seurakunnan tuloslaskelmaan Yhteisvastuukeräyksen tuotoiksi. Samoin Yhteisvastuukeräykseen liittyvät korkotulot ja muut mahdolliset tulot merkitään
tuloslaskelmaan tuotoiksi keräyksen tunnisteen kera. Tilinpäätöksen yhteydessä keräyksen hyväksi tuloslaskelmaan kertyneet tuotot merkitään tulojen
oikaisuiksi ja siirtoveloiksi taseeseen. Tilinavauksen jälkeen ne voi siirtää takaisin toimintatuotoiksi, jolloin tiedonsaanti Yhteisvastuukeräykseen liittyvistä tuloista yhteensä on mahdollisimman helppoa.
3. Seurakunnat merkitsevät kirjanpitoonsa Yhteisvastuukeräyksestä aiheutuneet kulut aiheuttamisperiaatteen mukaan keräykselle varatun tunnisteen
kera. Seurakunnilla on mahdollisuus kuitata tuloista kohtuullinen määrä keräyksen aiheuttamia menoja. Yleensä seurakunnat kuittaavat tuloista esimerkiksi myytävät tuotteet sekä postitus-, painatus- yms. pienehköt menoerät. Jokaisessa seurakunnassa kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston tulee
tehdä periaatepäätös siitä, mitä menoja seurakunta mahdollisesti kuittaa keräystuloista.
4. Kirkkopalvelut ry painattaa pankkisiirtolomakkeita, joita jaetaan mahdollisille
lahjoittajille Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Näiden pankkisiirtolomakkeiden
kautta lahjoitetut varat menevät suoraan Kirkkopalvelut ry:n pankkitilille.
Kirkkopalvelut ry ilmoittaa kirjallisesti seurakunnalle, kuinka paljon seurakunnan viitenumerolla merkittyä rahaa on kertynyt pankkisiirtolomakkeiden
kautta keräystileille. Näitä rahankeräyslain alaisia tuloja seurakunta ei merkitse tuotoiksi eikä veloiksi omaan kirjanpitoonsa, mutta ne merkitään
Kirkkopalvelut ry:ltä saadun kirjallisen ilmoituksen mukaisina Yhteisvastuu -keräyksen tilityslomakkeelle riville ”Pankkisiirrot valtakunnallisille tileille”.
5. Yhteisvastuukeräyksen tilityslomakkeella seurakunta vähentää omaan kirjanpitoonsa merkittyjen keräystulojen ja seurakunnan tunnisteella Kirkkopalvelut
ry:n pankkitilille kertyneiden tulojen summasta kirkkoneuvoston päättämät
keräysmenot. Näin saadusta nettotulosta seurakunnan käytettäväksi jää 10 %.
Seurakunnan osuus keräyksen nettotuloista merkitään tuloslaskelman tuottotilille 3660, Yhteisvastuukeräyksen tuotot. Seurakunnan osuus keräyksen tuotosta käytetään diakoniatyön hyväksi.
6. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta kiinnitti huomiota siihen, että seurakunnat tekevät keräyksestä 31.5. mennessä loppuselvityksen ja tilityksen, mihin
liittyy myös tilintarkastus. Mikäli seurakunnalle tulee rahaa keräyksen hyväksi
em. tilityksen ja tilintarkastuksen jälkeen, se käytetään seuraavan vuoden Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tätä yleiskirjettä koskeviin tiedusteluihin vastaa taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas, puh. 09-1802 246 tai sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi.
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