
Helpotusta hallintoon -koulutus 
epilepsiayhdistysten toimijoille etänä
STEA-jäsenjärjestöavustuksen käytön selvittäminen

22.3.2022 klo 17.30-18.30



Tänään

• STEA-jäsenjärjestöavustuksen 
käytön selvittäminen
➢ Miten ja milloin?

• Lopuksi aikaa kysymyksille
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STEA-jäsenjärjestöavustuksen (AK4) käytön 2021 
selvittäminen

• Epilepsiayhdistyksille myönnettiin 
avustusta vuodelle 2021
yhteensä 60 040 euroa.

• Lisäksi osalla yhdistyksistä säästyi 
avustusta vuodelta 2020 
käytettäväksi vuodelle 2021.

→ Avustuksen käytön selvittäminen 
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Selvityslomakkeet

• Helmi-maaliskuussa liitto toimitti kirjeitse 
selvityslomakepohjat

• Lomakkeet löytyvät myös www.epilepsia.fi/yhdistyspankki

• Palautus liittoon 15.4.2022!

• Lomakkeissa ei juuri muutoksia edelliseen. Uusi lisäliite: 
”kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma avustetusta 
toiminnasta”.
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Selvityslomake

1. Tarkista esitäytetystä lomakepohjasta tai lisää tyhjään 
lomakepohjaan: 
➢ ”myönnetty jäsenjärjestöavustus 2021” summa

➢ ”vuodelta 2020 säästynyt avustus” summa

➢ ”selvitettävää yhteensä” summa
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2. Listaa lomakkeelle vuoden aikana toteutuneet kulut 
lohkoittain, sisällytä myös mahdollinen säästynyt avustus

➢ Vastaa lohkoittain mihin avustus käytetty: mitä, missä, kenelle?

➢ Kirjoita lohkoittain avustuksella katettu määrä, eli kohtiin: 

o Perustoimintaan myönnetyn avustuksen määrä 

o Alueelliseen yhdenvertaisuuteen myönnetyn avustuksen määrä

o Uuden toiminnan käynnistämiseen myönnetyn avustuksen määrä

Huom. Mikäli vuodelta 2020 säästyvää avustusta on ollut käytössä vuonna 
2021, huomioi se summissa.
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3. Merkitse lomakkeeseen mahdollinen vuodelta 2021 
säästyneen avustuksen summa ja tee suunnitelma, miten 
avustus tullaan käyttämään vuonna 2022 (erillinen liite)

➢ Huom! Mikäli säästyvää avustusta on, huomioi tämä 
merkitsemissäsi lohkoittaisissa summissa.

31.3.2022 7



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 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
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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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Allekirjoitukset ja lisätietojen antaja

• Viralliset allekirjoitukset 

• Keneltä kysytään, mikäli käsittelyvaiheessa tulee kysyttävää?  
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Selvityksen liitteet

• Toimintakertomus 2021

• Tilinpäätös liitteineen

• Tilintarkastuskertomus

• Kirjanpidon kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma 
avustetusta toiminnasta
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Kirjanpidon kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma

STEA vaatii avustuksen käytön selvitystä varten kustannuspaikan tilikohtaisen 
tuloslaskelman, joka on 
• kirjanpidosta otettu erillinen tuloslaskelma, jossa näkyy vain käytetty avustus 

kirjanpidon eri tileille kirjattuna käytön mukaisesti. 
• käytännössä tuloslaskelmassa voi olla enemmän kuluja kuin mitä avustuksella on 

katettu
- esim. retken kuljetuksen kokonaiskulu on 500e, mutta avustuksella on katettu 
300e
- mahdolliset tulot (esim. omavastuut) tulee näkyä tuloslaskelmassa  

• Lohkoja Perustoiminta, Alueellinen yhdenvertaisuus ja Uuden toiminnan 
käynnistäminen ei tuloslaskelmassa tarvitse näkyä.
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Ajankohtaista nyt 

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

• Huom! Myös allekirjoitettu sopimus vuoden 2022 avustuksen 
käytöstä tulee toimittaa 15.4. mennessä Epilepsialiittoon 
➢ Sopimuksessa uusi ilme (näyttää eriltä kuin aiemmin)

➢ Lähetetty kirjeitse yhdistyksen puheenjohtajalle helmi-maaliskuussa 
yhdessä selvityslomakkeiden kanssa, toinen sopimuksista tulee 
palauttaa
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Yhdistyspankissa ajankohtainen tieto  

www.epilepsia.fi/yhdistyspankki

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

Myös 

• Hakulomakkeet/selvityslomakkeet 

• Tulevat koulutukset ja osallistumislinkit
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Tulevat koulutukset

• 6.4. Helpotusta hallintoon – Kyselytunti, kysy avustuksesta ja opi muiden 
kysymyksistä (vapaamuotoista keskustelua)

• 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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