
Jäsenyhdistysten taloudellinen tuki 2023

Mihin toimintarahaa voi hakea?

▪ STEA:n ehdottama avustus 70 000e

▪ Hakea voi Tukiliiton jäsenyhdistys, joka ei saa muuta STEA:n
tukea

▪ Vuonna 2023 myönnetään erityisesti vaikuttamistyöhön 
alueilla ja osallistavaan ryhmätoimintaan

▪ Avustus on tarkoitettu pääasiassa toimintaan, jossa on 
osallistujia 

▪ Yhdistyshallintoon tai kokouksiin liittyviä kuluja vain 
välttämättömät (Teams useimmiten mahdollinen kokouksiin)

▪ Hakuaika tammikuu 

▪ Tukiliiton johtoryhmä tekee päätökset helmikuun alkupuolella



Hakemus ja seuranta
▪ Hakijayhdistys tekee hakemuksen, vastaa avustuksen käytöstä: 

tekee talousseurannan ja seurannan toteutetusta toiminnasta

1. Mitä toiminnalla tavoitellaan? 

2. Mitä konkreettisesti aiotaan tehdä?

3. Kuinka paljon toiminnalla tavoitetaan eri kohderyhmiä?

4. Mistä kustannukset muodostuvat?
(kohtuulliset kustannukset, arvio riittää)

5. Kuinka paljon yhdistys hakee toimintarahaa?

▪ Avustusta voi siirtää samanlaiseen toimintaan, jos 
tilaisuudet/suunniteltu toiminta ei toteudu

▪ Avustus on käytettävä viimeistään seuraavan vuoden loppuun 



Teema 1: Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja 
tukeen.

Teema 2: Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toteuttaminen

Teema 3: Yhdistystoiminnan kehittäminen. 

Teema 4: Tukipiirin yhdistysten verkoston ylläpitämiseen ja 
yhteisen toiminnan organisointiin.

Montako tilaisuutta tai tapahtumaa toteutettiin tuen avulla 
livenä tai verkossa vuoden aikana?



Toimintaraha hyvinvointialueen työryhmälle

▪ Hakijana voi olla tukipiiri tai tukiyhdistys

▪ Hakija voi hakea toimintarahaa pelkästään työryhmän
toimintaan ja vaikuttamiseen tai työryhmän toimintaan ja 
muuhun tukipiirin/yhdistyksen toimintaan

▪ Hakijayhdistys vastaa avustuksen käytöstä sekä talouden ja 
toiminnan seurannasta

▪ Hakijayhdistyksen kirjanpidossa toimintaraha on eriytettävä 
yhdistyksen kuluista (STEAn edellytys)

▪ Tarvittaessa hakijayhdistys voi tehdä avustukselle useamman 
kustannuspaikan, jos hallinnoi useamman työryhmän 
toimintaa 

▪ Hakijayhdistys tekee vain yhden seurannan liitolle vuosittain, 
vaikka toimintarahaa käytettäisiin useampiin tarkoituksiin 



Esimerkki tukipiirin hakemuksesta

Tukipiiri aikoo toteuttaa toimintarahalla

▪ Vuosikokouksen (päivämäärä) ja hallituksen kokouksen 
livekokouksina kokouskulut 300e

▪ Kesäkisat/ muu kesätapahtuma 700e (lisäksi muuta rahoitusta)

▪ Vaikuttamistyöryhmä 2 livekokousta, kokouskulut 200e

▪ Vaikuttamistapahtuma eduskuntavaaliehdokkaille ja 
hyvinvointialueen valtuutetuille (päivämäärä), kokouskulut 
400e + palkkio ulkopuolisille (esim. tekniikka) 200e

▪ Hyvinvointialueen valtuutettujen tapaamiset syksyllä 200e 

Tukipiiri hakee toimintarahaa 2000e



Tärkeää avustuksella toteutettujen toimintojen kulut 
yhdistyksen muista kuluista (erillinen kustannuspaikka 
avustuksen käytölle!)

Taloudellisen tuen kotisivut ja linkit hakemus ja 
seurantalomakkeisiin löytyvät 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-
yhdistyksia/taloudellinen-tuki/

Viestit toimintaraha@tukiliitto.fi
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