
Hei! 
 
Toivottavasti voit hyvin! On ollut aikamoinen ennalta-arvaamaton kevät, mikä on aiheuttanut 
monelle terveydellisiä ja taloudellisia huolia. Emme voi kuin toivoa, että tilanne hiljalleen 
helpottaisi, vaikka syksystähän emme vielä tiedä juuri mitään.  
 
Tässä jäsentiedotteessa on sinulle terveisiä Suomen Pilates Yhdistykseltä. 
 
Kaikkea hyvää henkilökohtaiseen elämääsi! Ja tsemppiä kaikille yrittäjinä toimiville. Pidetään 
hyvää mielialaa yllä ja levitetään pilateksen ilosanomaa niillä keinoin, mitä meillä on 
käytettävissämme. 
 
toivoo Kati 
 
Kati Kauravaara 
puheenjohtaja 
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Yksilöpilatesohjauksen arvonlisävero 
Verottaja on ohjeistanut Liikuntapalvelujen arvonlisäverokannasta. Voit lukea ohjeistuksen täällä. 
Yhdistyksen hallituksessa emme ole kuitenkaan pitäneet verottajan ohjeistusta yksiselitteisenä 
ajatellen pilateksen yksilöohjausta. On herännyt paljon kysymyksiä siitä, pitäisikö alvin olla 
yksilöohjauksissa 10 % vai 24 %. Yhdistys lähtikin hakemaan jäsentemme puolesta verottajan 
ennakkopäätöstä asiassa. Verottaja kuitenkin ilmoitti, että yhdistys ei voi hakea ennakkopäätöstä 
jäsentensä puolesta, vaan ennakkopäätöksen hakijan tulee olla yritys, joka hakee päätöstä omissa 
nimissään omalle toiminnalleen. Vedimme hakemuksemme pois, mutta saimme kuitenkin 
verottajan suullisen kannanoton asiaan, ja sen mukaan yksilöohjauksessa tulisi noudattaa 24 %:n 
alv-kantaa. Etsiessämme henkilöä, joka haluaisi lähteä hakemaan ennakkopäätöstä nimissään, kävi 
ilmi, että eräs yhdistyksemme jäsen oli hakemassa verottajalta ns. kirjallista ohjausta asiaan sen 
yrityksen nimissä, jonka nimissä hän yksilöohjausta järjestää. Sovimme, että seuraamme 
tilannetta. Nyt verottajalta on tullut ratkaisu asiassa. 
 



Alun perin jäsenemme kysymys verottajalle kuului näin: 
 

”Pilates studiossamme ohjataan yksityisasiakkaita pilateslaitteilla, 
pilatesharjoitteluun tarkoitetuilla välineillä sekä myös ilman välineitä tai laitteita ns. 
mattoharjoitteluna. Pilates-ryhmätunnin ohjaamisen arvonlisävero on verottajan 
ohjeistuksen mukaan 10 %. Onko yhden asiakkaan ohjaamisessa alv sama 10 %?” 

 
Ja tässä verottajan kirjallinen ohjaus asiaan: 
 

Pilateksen ALV on ryhmätunneilla opetuksesta huolimatta 10 %. 
 
Yksilöohjauksena annettavan Pilates-palvelun verokanta 
 
Verohallinnon "Liikuntapalvelujen arvonlisäverokanta"- ohjeessa on todettu, että jos 
ohjattuna harjoitettavan liikuntalajin opetus ylittää lajiin tavanomaisesti liittyvän 
ohjauksen, koko myytävän palvelun sisältö voi muuttua yleisen verokannan alaiseksi 
opetukseksi. Näin ollen esimerkiksi ohjattuna harjoitettavien lajien yksilöopetukseen 
tai valmennukseen sovelletaan pääsääntöisesti yleistä verokantaa. 
 
Pilateksen tyypillinen harjoittamistapa on ohjattu liikunta pienryhmässä. Kun 
Pilateksen ohjausta annetaan yksilöohjauksessa, ylittää yksilöohjaus lajin 
tavanomaiseen harjoittamistapaan liittyvän ohjauksen. Palvelun hinnoittelusta on 
myös pääteltävissä, että yksilöohjauksessa on kysymys eri sisältöisestä palvelusta 
kuin ryhmäohjauksessa. Asiakas saa yksilöohjauksessa siten tavanomaisesta 
liikunnan mahdollistavan palvelun sisällöstä poikkeavaa ohjausta ja opetusta, 
verrattuna tapaan, jolla lajia tavanomaisesti harjoitetaan. Edellä mainitun perusteella 
hakijan yhdelle asiakkaalle kerrallaan tarjottavaa. 
 
Pilateksen yksilöohjaukseen sovelletaan yleistä 24 prosentin verokantaa. 

 
Yhdistyksen hallitus haluaa saattaa tämän verottajan ohjauksen tiedoksi teille kaikille. 
 
Yhdistyksen vuosikokous 15.8.2020 klo 11 
Jouduimme koronavirusepidemian vuoksi siirtämään yhdistyksen vuosikokousta. Järjestämme 
vuosikokouksen la 15.8.2020 klo 11 hyvien kulkuyhteyksien päässä Espoossa Leppävaarassa. Kaikki 
ovat tervetulleita kokoukseen! Laitamme kuitenkin vielä tätä tarkemman kutsun kokoukseen 
lähempänä.  
 
Etsimme kirjanpitäjää 
Etsimme yhdistyksellemme ammattilaista uudeksi kirjanpitäjäksi, koska olemme olleet 
tyytymättömiä edelliseen kirjanpitäjäämme. Kirjanpitäjän olisi hyvä olla pääkaupunkiseudulta, 
mikä helpottaisi tällä hetkellä asioiden hoitamista. Jos tiedät hyvän kirjanpitäjän, joka pystyy 
ottamaan lisää asiakkaita, ilmianna hänet! Pyydämme tarjouksia usealta kirjanpitäjältä, joista 
hallitus sitten valitsee yhdistykselle sopivimman. Ilmiannot voi lähettää toukokuun aikana 
puheenjohtajallemme (kati.kauravaara@liikuntafysio.fi). 
 
Syyskoulutus 21.11.2020  
Olemme siirtäneet koronavirusepidemian takia kevätkoulutuksen syksylle. Koulutuspäivä on 
lauantai 21.11. Alkuperäinen ajatus oli, että järjestämme koulutuksen samanlaisilla sisällöillä kuin 
kevätkoulutuskin oli aikomus järjestää: 
 



Markkinointikouluttaja Johannes Hesso: Miten myyn pilatesta digikanavissani ja 
Googlessa? 
Rinnakkaiset työpajat:  
1) LAITEtyöpaja, Ulla Mannila: 

"Tower-päädyn käyttö osana laiteharjoittelua – käymme läpi monipuolisen 
liikemateriaalin ja pohdimme, miksi liikkumaton alusta ja kiinteät jousivastukset 
haastavat kehoa eri tavalla kuin reformer.” 

2) MATTOtyöpaja, Tero Kattilakoski: ”Pallo pilatesvälineenä – miten liike muuttuu, 
kun käytössä on pilatespallot ja painopallot.” 

Kaikille yhteinen treenitunti, Armi Lundán  
 
Kaikki kouluttajat ovat lupautuneet olevansa käytettävissä myös syksyn koulutuksessa. On 
kuitenkin hyvin mahdollista, että syksyllä koronavirusepidemiassa tulee toinen aalto ja olemme 
jälleen kokoontumisrajoitusten äärellä. Tämän takia yhdistyksen hallitus pohti tänään vaihtoehtoa, 
että syyskoulutus järjestettäisiinkin etäkoulutuksena. Emme ole keskustelleet asiasta vielä 
kouluttajien kanssa, vaan ajattelimme avata aluksi keskustelun aiheesta jäsenillemme. 
Koulutusvastaavamme Katariina on laittanut yhdistyksen Facebook-ryhmään aiheeseen liittyvän 
kysymyksen. Käy ottamassa kantaa asiaa, jolloin voimme jäsentemme mielipiteiden pohjalta 
lähteä edistämään etäkoulutuksen toteutumista tai jatkaa livekoulutuksen suunnittelua. Mikäli et 
kuulu ryhmään tai käytä Facebookia, voit laittaa Katariinalle myös sähköpostitse viestiä 
(katariina.pahkala@gmail.com). 
 
Kuluvan vuoden jäsenmaksulasku on vielä osalla maksamatta 
Olemme lähettäneet kuluvan vuoden jäsenmaksulaskut helmikuussa. Osalta jäseniämme on vielä 
jäsenmaksulasku maksamatta. Jos et ole maksanut jäsenmaksuasi, maksathan sen pikimiten. 
Mikäli lasku ei löydy sähköpostistasi edes roskaposti-kansiosta, ota yhteys puheenjohtajaamme ja 
pyydä uusi lasku (kati.kauravaara@liikuntafysio.fi). Edelleenkin meille maksetaan laskuja vanhalle 
tilinumerolle. Sinne maksetut maksut palautuvat maksajalle. Myös siitä syystä jäsenmaksulaskusi 
voi olla maksamatta-tilassa. Huomaathan siis laskujenmaksun yhteydessä, ettei verkkopankkisi 
asetuksissa ole enää vanhaa Danske Bankin tilinumeroamme. Nykyinen tilinumeromme on 
Osuuspankin tilinumero FI28 5227 0820 0447 39.  
 
Casallin tarjous Pilates Yhdistyksen jäsenille 
Casall tarjoaa jälleen verkkokaupan kautta tehdyistä liikuntavaate- ja -välineostoksista alennusta 
yhdistyksemme jäsenille 30.5.2020 asti. Yhdistyksen jäsenet saavat alennusta 30 % koodilla ### 
(jos olet yhdistyksemme jäsen, voit tilata koodin puheenjohtajaltamme: 
kati.kauravaara@liikuntafysio.fi). Jos haluat tarjota alennusta myös asiakkaillesi, heille 
alennusprosentti on -20%, ja alennuksen saa koodilla ###. Mikäli kyse hyvin suuresta tilauksesta, 
voi olla yhteydessä suoraan Casallin yhteyshenkilöömme Mikael Winqvistiin sähköpostitse 
(mikael.winqvist@casall.fi). Huomioithan, ettei koodeja saa jakaa avoimissa foorumeissa niin, että 
kuka tahansa voisi saada ne käyttöönsä. 
 
Tilaus Casallille tehdään näin: 
 

• Mene www.casall.com/fi 
• Valitse haluamasi tuotteet 
• Mene ”Gym bag” (=ostoskoriin) 
• Syötä alenuskoodisi kenttään ”campaign code” 
• Klikkaa ”Activate” 
• Täytä muut pyydetyt tiedot 

 



Jos ostoskorissa on alennustuotteita ei alennuskoodi toimi.  
 
 
*** 
 
Älkäämme menettäkö uskoa tulevaisuuteen! 
 
toivoo SPY:n hallitus 
 
Kati, Eeva, Katariina, Antti ja Minja 


