
Helpotusta hallintoon -koulutus 
epilepsiayhdistysten toimijoille etänä
STEA-jäsenjärjestöavustuksen perusteet

10.3.2022 klo 17.30-18.30



Tänään

• STEA-jäsenjärjestöavustuksen 
perusteet

➢ Mikä, miten, milloin?

• Lopuksi aikaa kysymyksille
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STEA

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

• Toimii Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM)

• Jakaa avustuksia Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista
järjestöille ja säätiöille

• Toimintaa säätelevät arpajaislaki, valtionavustuslaki ja 
avustusasetus

• Vastuullinen avustuksen käyttö 
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STEA-jäsenjärjestöavustus

• on kohdennettu toiminta-avustus AK4

• avustuksella mahdollistetaan kaikille avointa paikallisyhdistysten 
perustoimintaa, vertaistoimintaa ja tiedon jakamista

• STEA myöntää avustuksen vuodeksi kerrallaan Epilepsialiitolle, joka 
jakaa avustuksen edelleen epilepsiayhdistyksille

• Epilepsiayhdistyksille jaettava avustus vuonna 2022 on 
67 996€ 

• Liitoilla voi olla erilaisia tapoja hallinnoida prosessia
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Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoite

• Lisätä toimintaa yhdistyksissä 

• Mahdollistaa vertaistuki

• Edistää epilepsiaa sairastavien yhdenvertaisuutta 
tiedottamalla ja asenteisiin vaikuttamalla

• Tiivistää yhteistyötä neurologian poliklinikoilla
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Avustuksen käyttökohteet (1-3)

1. Perustoiminta 

• vertaistoiminnan/vertaistapaamisten kulut

• kampanjointikulut (koko vuoden ajalta)

• lisäksi vähäinen määrä toimisto/hallintokuluja:
esim. henkilöstö-, kokouskulut, tilin-/toiminnantarkastuskulut, postitus-, 
puhelin-, internet-, kopio- ja muut toimistokulut, tietotekniikka- ja 
tietojärjestelmien kulut, toimitilavuokrat ja hoitovastikkeet

14.3.2022 6



2. Alueellinen yhdenvertaisuus

• vapaaehtoisten matkakulut (oman alueen sisällä)

• vapaaehtoisten matka- ja majoituskulut esim. liiton 
tapahtumiin

• verkostoitumiskulut 

• kampanjointikulut alueellisesti

• aluekerhoille kohdennettu avustus (esim. Hyvinkään kerho, 
Äänesseudun kerho jne.) 
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3. Uuden toiminnan käynnistäminen/kokeilut

→ Tavoitteena uusien toimijoiden löytäminen ja mukaan 
saaminen. 

• Yhdistykselle jollakin tavalla uutta tai uudella tavalla 
toteutettua toimintaa, jolla tavoitetaan uusia henkilöitä.

• Kannustamme kokeilemaan uusia juttuja kevyesti. 

• Ideoita voi jakaa toisten yhdistysten kanssa ja ottaa muiden 
hyviä ideoita omaan toimintaan.
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Huomioitavia asioita

• Avustuksella maksettavat matkat tulee tehdä niin vähin 
kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. 

• Kaikkiin tositteisiin on hyvä merkitä perustelut matkalle tai 
hankinnalle. 

• Isommissa hankinnoissa on hyvä kysyä tarjous useammasta 
paikasta ja liittää vertailu tositteeseen.
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Kustannusten hyväksyminen

• Hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustuspäätöksen mukaiset, 
tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kulut.

• Avustusta ei saa käyttää mm. varainhankinnan kustannuksiin, 
rahalahjoihin tai lahjakortteihin.

• Avustuksella katetuista kuluista tulee aina vähentää ensin 
mahdolliset tuotot (esim. osallistujan omavastuu) ja muut 
samaan tarkoitukseen myönnetyt avustukset.
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Avustuksen vaiheet
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Hakeminen

Avustuspäätökset 
ja sopimukset 

avustuksen 
käytöstä

Avustuksen 
käyttö ja 
seuranta

Selvitys



Avustuksen haku

• Haetaan elokuussa 

• Mukana toimitetaan alustava toimintasuunnitelma ja 
talousarvio.

• Toimintaa on hyvä alkaa suunnittelemaan jo keväällä yhdessä 
jäsenistön kanssa.
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Avustuspäätökset ja sopimukset avustuksen käytöstä

• STEA tekee ehdotukset avustuksista joulukuussa, STM 
vahvistaa päätökset helmikuussa.

• Epilepsialiitto lähettää yhdistyksiin allekirjoitettavaksi 
sopimukset avustuksen käytöstä helmi-maaliskuussa.

14.3.2022 13



Avustuksen käyttö ja seuranta

• Avustusta tulee käyttää vain käyttötarkoituksen mukaiseen 
toimintaan. 

• STEA-avustuksella toteutettavan toiminnan tulee olla avointa 
kaikille kohderyhmään kuuluville (huomioitava riittävä 
tiedotus/markkinointi) 

• Yhdistyksen hallituksen tulee seurata vuoden aikana 
avustuksen käyttöä

• Tiivis yhteistyö kirjanpitäjän/tilitoimiston kanssa on tärkeää
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Selvitys

• Yhdistys selvittää avustuksen käytön vuosittain huhtikuussa

• Selvitys tehdään Epilepsialiiton toimittamien lomakepohjien 
mukaisesti

• Selvityksen mukana toimitetaan kustannuspaikan 
tilikohtainen tuloslaskelma, tilinpäätös ja toimintakertomus
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Ajankohtaista nyt 

• Selvitykset liitteineen vuoden 2021 avustuksen käytöstä tulee 
toimittaa Epilepsialiittoon 15.4. mennessä

• Huom! STEA vaatii avustuksen käytöstä kustannuspaikan 
tilikohtaisen tuloslaskelman 

• Myös allekirjoitettu sopimus vuoden 2022 avustuksen 
käytöstä tulee toimittaa 15.4. mennessä Epilepsialiittoon 
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Yhdistyspankissa ajankohtainen tieto  

www.yhdistyspankki.fi

• Yhdistyspankista löytyy aina ajankohtainen epilepsiayhdistyksille 
koottu tieto myös STEA-avustukseen liittyen.

Myös 

• Haku/selvityslomakkeet 

• Tulevat koulutukset ja osallistumislinkit
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Tulevat koulutukset

• 22.3. Helpotusta hallintoon – STEA-jäsenjärjestöavustuksen 2021 käytön 
selvittäminen, käydään läpi avustuksen käytön selvityslomakkeet. 

• 6.4. Helpotusta hallintoon – Kyselytunti, kysy avustuksesta ja opi muiden 
kysymyksistä. 

• 7.6. Helpotusta hallintoon – STEA-jäsenjärjestöavustuksen haku 2023, 
käydään läpi hakemuslomakkeet. 

• 22.8. Helpotusta hallintoon – Kyselytunti, kysy avustuksesta ja opi muiden 
kysymyksistä. 
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