
Helpotusta hallintoon – avustuksen haku 
2023
Koulutus epilepsiayhdistysten STEA-jäsenjärjestöavustuksesta vastaaville

7.6.2022 klo 17.30-19.00 etäyhteydellä



Ajankohtaista nyt

• Vuoden 2021 avustusten käytön selvitys STEAlle tehty 31.5.2022.

• STEA käsittelee selvityksiä parhaillaan.

• Kustannuspaikan (=STEA-avustus) tilikohtainen tuloslaskelma 
puuttui useilta yhdistyksiltä (ensi vuonna tämä tulee olla).

• Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirtynyttä avustusta oli muutamilla 
yhdistyksillä. Avustus tulee käyttää toimintavuoden 2022 aikana.

• Jatkossa myönnetty avustus tulee käyttää myöntämisvuoden 
aikana.
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Epilepsiayhdistysten jäsenjärjestöavustuksen haku 
2023 avattu

• Hakulomakkeet on lähetetty 3.6. yhdistyksiin sähköpostitse ja 
kirjeitse, löytyvät myös Yhdistyspankista: 
www.epilepsia.fi/yhdistyspankki

• Lomakepohjat pysyneet pääosin viime vuotisen mukaisina.

• Palautus 31.8. mennessä, myöhässä tulleita hakemuksia ei 
huomioida.

• Hakemus liitteineen lähetetään skannattuna sähköpostitse 
heli.lehtimaki@epilepsia.fi tai piritta.selin@epilepsia.fi kirjeitse.
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Epilepsiayhdistysten jäsenjärjestöavustus 

• Avustusta voi käyttää epilepsiaa sairastaville ja heidän 
läheisilleen suunnattuun vertais- ja vapaaehtoistoimintaan 
sekä yhdistyksen kohtuullisiin hallintokuluihin.

• Toiminnan tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukaista.
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Siirtyvä/säästyvä avustus  

Onko yhdistyksellä jäämässä vuoden 2022 avustusta vuodelle 
2023? 

• Mikäli yhdistys arvioi, että tämän vuoden avustusta (2022) 
jää käyttämättä, tulee olla yhteydessä järjestöpäällikkö Piritta 
Seliniin etukäteen (huom. tavoite käyttää avustus 
myöntämisvuotena).

• Lopullinen vuodelta 2022 säästyvän avustuksen määrä 
selviää viimeistään tilinpäätösvaiheessa (talvi 2023).
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Hakulomakkeen avustuslohkot

1. Perustoiminta (n. 50%)

• vertaistoiminnan/vertaistapaamisten kulut

• kampanjointikulut (koko vuoden ajalta)

• henkilöstö-, kokouskulut, tilintarkastuslain mukaiset 
tilintarkastajien kulut ja toiminnantarkastajien kulut, postitus-, 
puhelin-, internet-, kopio- ja muut toimistokulut sekä 
tietotekniikka- ja tietojärjestelmien kulut sekä toimitilavuokrat ja 
hoitovastikkeet (kohtuullinen määrä hallinnon kuluja).
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2. Alueellinen yhdenvertaísuus (n. 30%)

• vapaaehtoisten matkakulut (oman alueen sisällä)

• verkostoitumiskulut 

• vapaaehtoisten matka- ja majoituskulut esim. liiton 
tapahtumiin.

• kampanjointikulut alueellisesti

• aluekerhoille kohdennettu avustus (esim. Hyvinkään kerho, 
Äänesseudun kerho jne.) 
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3. Uuden toiminnan käynnistäminen/kokeilut (n. 20%)

→ 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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Liitteet ja vinkit

• Talousarvio 2023 (alustava)
• Toimintasuunnitelma 2023 (alustava)

➢ Suunnittele tulevan vuoden toiminta realistisesti ja resurssit 
huomioiden (vapaaehtoisten määrä ja voimavarat)

➢ Pidä lähtökohtana, että hakemus perustuu yhdistyksen alustavaan 
toimintasuunnitelmaan ja budjettiin 2023 → hakemus, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio yhdenmukaisia

➢ Älä hae (lohkossa) enempää kuin mitä talousarviossa on kuluja→
ei voida myöntää enempää kuin kuluja on
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Palautus 31.8.2022 mennessä

• Sähköpostilla (allekirjoitettu hakemus ja liitteet skannattuna)  
heli.lehtimaki@epilepsia.fi tai piritta.selin@epilepsia.fi tai 
kirjeitse Epilepsialiittoon.

• Ota aina kopio hakemuksestasi (katoamisriski, myös 
selvitysvaiheessa mahdollisuus palata hakemukseen).
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Jäsenjärjestöavustuksen hakemisen vaiheet

• 31.8. yhdistykset jättävät hakemukset Epilepsialiittoon.

• 30.9. Epilepsialiitto hakee hallituksen päätöksen mukaisesti 
jäsenjärjestöavustusta STEAlta.

• Joulukuussa STEA antaa alustavan avustusesityksen 

• Tammi-helmikuussa STM vahvistaa avustuspäätökset.
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Selvitysvaiheen kehittäminen 

• Edellisen vuoden avustuksen selvittäminen ollut huhtikuussa. 

• Pohdittu, olisiko yhdistysten jatkossa järkevää tehdä selvitys ennen 
tilinpäätöstä, jotta käytetty avustus näkyisi tilinpäätöksessä oikein?

• Selvitysten palautus tulisi tällöin aikaisemmaksi (esim. 15.3.)?

• Harkinnassa etänä toteutettavat ”Yhdistysvartit” selvitysvaihetta 
tukemaan (paikalla liitosta ja yhdistyksen STEA-avustuksesta 
vastaavat)

• Kommentteja ja muita ideoita?
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• 22.8. Helpotusta hallintoon – Kyselytunti, kysy avustuksesta ja opi 
muiden kysymyksistä. Teams-linkki: epilepsia.fi/yhdistyspankki

• Syksyn yhdistyskoulutukset tulevat yhdistyspankkiin elokuussa.

• Ennakkotietoa: Tietoa hyvinvointialueilla vaikuttamisesta – tilaisuus 
epilepsiayhdistysten vapaaehtoisille 7.9.2022 (etänä)
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Kysy ja tule oppimaan muiden kysymyksistä 
elokuussa + muut yhdistyskoulutukset



Hyvää kesää kaikille!

• Toimisto ja asiakaspalvelu lomailevat 
11.7.-7.8. välisen ajan. 

• Henkilökunta tavoitettavissa kesän 
aikana vaihdellen. 

• epilepsialiitto@epilepsia.fi
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