
Helpotusta hallintoon -koulutus 
epilepsiayhdistysten toimijoille
STEA-jäsenjärjestöavustuksen käytön selvittäminen

16.1.2023 klo 17.00-18.30



STEA-jäsenjärjestöavustuksen (AK4) käytön 2022 
selvittäminen

• Epilepsiayhdistyksille (21) 
myönnettiin avustusta vuodelle 
2022 yhteensä 67 996 euroa.

→ Avustuksen käytön selvittäminen 
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Selvityslomakkeet

• Joulukuussa liitto toimitti sähköpostitse selvityslomakepohjan

• Paperilomakkeet lähetetään tarpeen mukaan  

• Lomakkeet löytyvät www.epilepsia.fi/yhdistyspankki

• Palautus liittoon 15.4.2023 palautus@epilepsia.fi tai kirjepostina

• Lomakkeissa ei muutoksia edelliseen vuoteen. Huomioitava  
lisäliite: ”kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma avustetusta 
toiminnasta”.
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Selvityslomake

1. Lisää tyhjään lomakepohjaan: 
➢ Yhdistyksen nimi

➢ Epilepsiayhdistykselle myönnetty jäsenjärjestöavustus 2022 summa
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2. Listaa lomakkeelle vuoden aikana toteutuneet kulut 
lohkoittain
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! Mikkelin ja Vaasan epy: sisällytä myös vuodelta 2021 säästynyt 
avustus kuluihin (listauksen lohkoihin). 
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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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Tärkeää 

• Kun luettelet selvityslomakkeeseen kuluja eri lohkoihin, 
varmista, että luettelemasi kulut (ja kuluun liittyvät 
mahdolliset tuotot) näkyvät selkeästi kirjanpidossa 

→ tee tarvittaessa erillinen vapaamuotoinen liite, jonka avulla 
selviää, millä tilillä kulut näkyvät kirjanpidossa.
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Allekirjoitukset ja lisätietojen antaja

• Viralliset allekirjoitukset (ks. tarvittaessa yhdistyksen 
säännöt)

• Keneltä kysymme lisätietoja, mikäli käsittelyvaiheessa tulee 
kysyttävää?  
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Selvityksen liitteet

• Toimintakertomus 2022

• Tilinpäätös liitteineen

• Tilintarkastuskertomus

• Kirjanpidon kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma 
avustetusta toiminnasta
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Kirjanpidon kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma

STEA vaatii (2022-) 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 

• Selvityksen tekeminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian (selvityksen 
palautus 15.4. mennessä)

• Yhdistyskohtaiset tukitapaamiset, Yhdistyshetkoset (n. 30min) tarjoavat 
tukea teidän yhdistyksenne STEA-asioihin (Piritta ja Milla)
– Varaa aika yhdistyksellesi www.epilepsia.fi/yhdistyspankki/stea-jasenjarjestoavustus

• STM vahvistaa STEA-avustuspäätökset 2023 helmikuussa. → Sopimus 
avustuksen käytöstä tulee sähköisesti allekirjoitettavaksi, tarpeen mukaan 
lähetetään paperisena. 
(Jos yhdistys valitsee sähköisen tavan, liitto tarvitsee tiedon ketkä    
allekirjoittavat/spostit) 
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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 STEA-Helpotusta hallintoon 
koulutukset klo 17-18.30:

• 28.3. STEA-avustuksen kyselytunti

• 15.5. STEA-avustuksen haku 2024

• 23.8. STEA-avustuksen kyselytunti

• 4.12. STEA-avustuksen käytön selvitys 2023
➢ Ennakkoilmoittautuminen ei välttämätöntä. Linkit yhdistyspankista ja 

tapahtumakalenterista. 

➢ Ks. myös muita Helpotusta hallintoon koulutuksiamme (aiheina 
hallitustyöskentely, varainhankinta, viestintä jne.)
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