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Järjestöjen pienavustukset,
peruslähtökohdat
• Uusi avustusmahdollisuus erityisesti pienille järjestöille
• STEA-avustusta voi hakea yleishyödylliseen toimintaan, jonka
tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Avustettavan toiminnan on oltava STEAn avustustoiminnan linjausten
mukaista.
• Pienavustus tukee sosiaali- ja terveysalan alueellisten ja paikallisten
järjestöjen sekä pienten valtakunnallisten järjestöjen toimintaa.
• Pienavustuksella ei korvata nykyistä keskusliittojen kautta haettavaa
jäsenjärjestöavustusta, vaan laajennetaan pienavustuksen saajien
joukkoa.
• Pienavustusten hakemista kokeillaan vuoden 2018 erillisjaon
yhteydessä, jossa niille on varattu yhteensä enintään 500 000 euroa.
• Avustusten suuruus voi olla 1 000 eurosta muutamaan tuhanteen
euroon (kuitenkin enintään 7000 euroa) järjestöä kohden.
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Keille pienavustukset on
tarkoitettu?
• Pienavustus on tarkoitettu pienille alueellisille, paikallisille tai valtakunnallisille
sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka joko
a) kuuluvat keskusliittoon tai -järjestöön, joka ei saa STEAn
jäsenjärjestöavustusta tai
b) eivät kuulu mihinkään keskusliittoon tai -järjestöön
JA jotka eivät saa muuta STEA-avustusta.
• HUOM! Avustusta ei myönnetä sellaisiin hankkeisiin, jotka voidaan kattaa
opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen tai liikunnalliseen elämäntavan
kehittämiseen myönnettävillä avustuksilla. Tällaisia tavoitteita ovat muun
muassa matalan harrastuskynnyksen toiminnan edistäminen lasten ja
nuorten liikunnassa, liikunnan monipuolisen harrastamisen
mahdollistaminen paikallisesti tai monipuolisen ja laadukkaan
seuratoiminnan kehittäminen.
31.1.2018

3

Järjestöjen pienavustukset:
hakeminen
• Avustusta haetaan erillishaussa STEAn verkkoasioinnissa 3.4.2018
mennessä kohdennettuna pien avustuksena kevennetyllä
hakulomakkeella
• Avustus myönnetään kertaluontoisena, eikä sille voi hakea
jatkoavustusta.
• Avustusta hakevan järjestön tulee rekisteröityä STEAn
verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi - Ilmoita järjestö) ennen avustuksen
hakua.
• Avustettavan toiminnan tulee olla STEAn avustustoiminnan linjausten
ja toimeenpanosuunnitelman mukaista.
• Mikäli kyseessä on uusi hakija, pyydetään järjestöä toimittamaan
viimeisimmän toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastuskertomus ja/tai tilintarkastuskertomus.
• Avustushakemuksessa tulee perustella avustuksen tarve ja
kohderyhmä sekä kuvata avustuksen turvin toteutettava toiminta
(MITÄ, MIKSI, KENELLE). Lisäksi avustusta haettaessa tulee esittää
eritelty talousarvio.
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Mihin pienavustuksia voidaan
käyttää?
• Pienavustuksilla voidaan esimerkiksi edistää
vapaaehtoistoimintaa tai järjestöjen yhteistyötä, tukea
vertaisryhmätoimintaa, järjestää tilaisuuksia tai tapahtumia
tai tehdä pienhankintoja toimintojen toteuttamisen tueksi.
• Avustettavia kuluja voivat olla esimerkiksi tarpeelliset ja
kohtuulliset asiakas- tai toimitilakulut, asiantuntija- ja
luentopalkkiot tai ulkopuoliset ostot.
• Avustusta ei voi käyttää luottamushenkilöiden palkkioihin.
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Järjestöjen pienavustukset:
valvonta ja seuranta
• Avustuskohteesta tehdään vuosiselvitys normaalikäytännön
mukaan.
• Pienavustuskohteita valvotaan kuten muitakin avustuskohteita.
• Avustuksista ei pyydetä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä (TVS).
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