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Yhdistyksen maksamat päivärahat ja kilometrikorvaukset 
 
Normaalisti vain palkansaajille voidaan maksaa verottomia päivärahoja tai kilometrikorvauksia. Kuitenkin on 
säädetty, että yleishyödyllinen yhdistys voi maksaa vapaaehtoistoimijoilleen verovapaata korvausta tiettyjen 
ehtojen puitteissa. Yhdistys päättää itse, missä tilanteissa se maksaa matkakustannusten korvauksia 

Milloin ja miten yhdistys voi maksaa korvauksia vapaaehtoistyöstä? 
- Yhdistyksen on oltava yleishyödyllinen. 
- Kyseessä on ilman palkkasuhdetta oleva henkilö, joka toimii yhdistyksen hyväksi 

vapaaehtoistyön hengessä.  
- Kulukorvauksesta tehdään matkalasku. 
- Vapaaehtoisille voidaan korvata matkakustannukset julkisilla kulkuneuvoilla ja 

majoittumiskustannukset rajoituksetta tositteita vastaan. 
- Yhdistyksen tulee ilmoittaa maksamansa päivärahat ja kilometrikorvaukset 

tulorekisteriin. Tästä syystä matkalaskussa on oltava mukana saajan henkilötunnus. Julkisen 

liikenteen lippuja tai majoituskuluja tositteita vastaan ei tarvitse ilmoittaa verottajalle. 

Päivärahat 
- Yleishyödyllisen yhdistyksen päivärahat ovat saajalleen verottomia max. 20 päivärahan verran / 

vuosi. Yhdistyksen ei tarvitse tietää, onko saaja saanut muilta yhdistyksiltä verovapaita 
päivärahoja, tai periä ennakonpidätyksiä, vaan nämä huomioidaan ilmoitusten perusteella 
saajan kokonaisverotuksessa. 

- V 2023 kotimaan kokopäivärahan määrä on 48 € yli 10 h kestävästä matkasta ja osapäiväraha 22 
€ yli 6 h kestävästä matkasta. 

Kilometrikorvaukset 
- Yleishyödyllisten yhdistysten maksamien kilometrikorvausten verovapaa osuus on saajalleen 

maksimissaan 3 000 euroa kalenterivuodessa. Tähän pätee sama ilmoitusvelvollisuus kuin 
päivärahoissa. 

- Kilometrikorvaus on vuonna 2023 0,53 e/km. 
- Kilometrikorvauksia voidaan maksaa, kun matka on tehty yhdistyksen toimeksiannosta ja 

yhdistyksen hyväksi. Matkan on liityttävä yhdistyksen toimintaan ja siitä on etukäteen 
asianmukaisesti päätetty. 

- Esimerkiksi kokousmatkan kustannuksia voi korvata, jos henkilö on valittu edustamaan 
yhteisöä kyseisessä kokouksessa. Sitä vastoin jäsenkokoukseen oma-aloitteisesti tulleen 
henkilön matkakustannuksia ei voi korvata verovapaasti. 

- Verovirasto on kuitenkin rajannut esimerkiksi näin: "Kokousmatkan kustannuksia voi korvata, 
jos henkilö on valittu edustamaan yhteisöä kyseisessä kokouksessa. Sen sijaan esimerkiksi 
jäsenkokoukseen oma-aloitteisesti tulleen henkilön matkakustannuksia ei voi korvata 
verovapaasti.” 
 

Muut kustannusten korvaukset 
- Yhdistykset voivat korvata verovapaasti jäsenilleen ja vapaaehtoisille heidän yhteisön puolesta 

suorittamiaan menoja. Näitä voivat olla esimerkiksi yhteisön toimintaan tarvittavien 
varusteiden ja materiaalien hankkimisesta aiheutuneet menot. 

- Korvaukset eivät ole veronalaisia, jos yhdistys korvaa yhdistyksen puolesta suoritetut menot 
tositetta vastaan, aiheutuneiden kustannusten suuruisina. 

Yleishyödyllisen yhdistyksen maksamista verovapaista korvauksista voi lukea lisää verohallinnon 
sivuilta. Yleishyödyllisiin yhdistyksiin liittyviä asioita käsitellään etenkin kohdassa 6. 
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