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Jäsenjärjestöavustusten myöntämisperusteet 2021 
Jäsenjärjestöavustus 
 
Jäsenjärjestöavustus on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn myöntämä 
kohdennettu toiminta-avustus (Ak6), jonka Mielenterveyden keskusliitto jakaa hakemuksesta 
jäsenjärjestöilleen pienavustuksina. Jäsenjärjestöavustusten tarkoituksena on tukea 
vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa.  
 
Mielenterveyden keskusliitto ei voi myöntää jäsenjärjestöavustusta sellaiselle jäsenjärjestölle, joka 
saa jo erillistä STEA-avustusta, mukaan lukien muiden keskusjärjestöjen kautta haettavat 
jäsenjärjestöavustukset. 
 
Liitto ilmoittaa vuosittain STEAlle luettelon niistä yhdistyksistä, jotka ovat avustuskelpoisia. 
Avustuksen myöntämisessä huomioidaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
vuosittain määrittelemät kohdennettuun toiminta-avustukseen liittyvät yleisehdot ja rajaukset, ja 
ohjeet jäsenjärjestöavustuksista myöntämisestä.  
 
Avustuksia myönnettäessä liitto ottaa huomioon niin valtakunnallisten, alueellisten kuin 
paikallisten yhdistysten erityispiirteet toiminnan järjestämisessä ja yhdistyksen omat varat. 
Mielenterveyden keskusliitto tekee kirjallisen sopimuksen Stea-avustuksen siirrosta ja avustuksen 
käytöstä jäsenyhdistyksen kanssa. 
 

Tavoitteet 
 
Mielenterveyden keskusliiton tavoitteena on avustuksia jakamalla turvata jäsenyhdistystensä 
mielenterveyskuntoutujille tasa-arvoista osallistumismahdollisuutta yhdistystoimintaan tukemalla 
vertaistuen eri muotojen järjestämistä ja mahdollistamalla digiosallisuutta tukemalla 
laitehankintoja. 
 
Avustuksen jakamisella tavoiteltavat hyödyt ovat jäsenistön osallisuuden turvaaminen ja liiton 
strategian mukaisesti mielenterveysongelmien mukanaan tuoman stigman vähentäminen. Näitä 
hyötyjä tavoitellaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tukemisella ja yhteisölliseen 
toimintaan osallistumiseen.  Mielenterveysyhdistyksiä tukemalla haetaan myös hyötyä yhteisölle 
vaikuttamistoimintaan ja kasvua yhteistyövalmiuksiin. 
 

Mielenterveyden keskusliitolta haettavat avustukset 
 
Jäsenyhdistykset voivat hakea liitolta seuraavia avustuksia: 

1. Käynnistämisavustus uusille yhdistyksille, avustuksen määrä 500 €/ yhdistys 
2. Toiminta-avustus enintään 2500 €/yhdistys 
3. Kehittämisavustus enintään 2000 €: voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi, yhteensä 4000 € 
 
Yhdistys voi saada avustusta enintään 4500 €/vuosi. Käynnistämisavustuksen 
myöntämisvuonna ei myönnetä muita avustuksia. 
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Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon niin 
paikallisten, alueellisten kuin valtakunnallisten yhdistysten erityispiirteet ja hakijan omat varat. 

 

Käynnistämisavustus 
 
Käynnistämisavustusta myönnetään uusille Mielenterveyden keskusliiton jäsenyyttä hakeville 
yhdistyksille perustamiskuista ja toiminnan käynnistämisestä syntyviin kuluihin 
 

Toiminta-avustus 
 

Toiminta-avustus kohdennetaan seuraaviin yhdistyksen toimintoihin 
 

1. Yhdistyksen sääntömääräiseen toimintaan (kohtuulliset hallintokulut, toimitilojen 
vuokrakulut, jäsenpostit- ja lehdet, posti-, puhelin- ja tietoliikennekulut) 

2. Yhdistyksen vertaistoimintaan (ryhmätoiminnat, kokemusasiantuntijatoiminta, avoimien 
ovien toimintaan) 

3. Yhdistyksen järjestämiin matkoihin, leireihin ja tapahtumiin jäsenistölle 
4. Koulutus (jäsenistön koulutus) 
5. Pienlaitehankinnat (tietokone, älypuhelin, tabletti ym.) 
6. Viestintä ja vaikuttaminen  

 

Kehittämisavustus-avustus  
 
Kehittämis-avustuksella tuetaan yhdistyksen uudenlaisen toiminnan kokeilemista, hanketta tai 
kampanjaa. Tavoitteena on rohkaista yhdistyksiä kokeilemaan, toteuttamaan ja tarvittaessa 
juurruttamaan uudenlaista toimintaa yhdistykseen. Kehittämisavustus on määräaikainen, 
kestoltaan enintään kaksi vuotta. 
 
 

Hakuprosessit 
 
Hakuprosessi käynnistämisavustus 
 
Uusi yhdistys, joka on jättänyt perustamisilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukselle ja hakee 
jäsenyyttä Mielenterveyden keskusliitosta, on oikeutettu saamaan käynnistämisavustuksen, joka 
on tarkoitettu yhdistyksen perustamiskustannusten kattamiseen. Yhdistys lähettää 
vapaamuotoisen jäsenhakemuksen liitolle ja liittää hakemukseen perustamisasiakirjat, yhdistyksen 
säännöt, toimintasuunnitelman ja talousarvion. Avustus maksetaan yhdistyksen pankkitilille sen 
jälkeen, kun Mielenterveyden keskusliiton hallitus on tehnyt päätöksen jäseneksi hyväksymisestä. 
Käynnistämisavustuksen myöntämisvuonna ei myönnetä muita avustuksia. 
 
 
Hakuprosessi toiminta-avustus 
 
Toiminta-avustusten haku alkaa 7.1.2021 ja päättyy 15.3.2021. Haku tehdään sähköisesti ja kaikki 
liitteet toimitetaan sähköisenä samanaikaisesti. Hakulinkki sulkeutuu, jonka jälkeen ei hakemuksia 
voi jättää. 
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Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan: 

• toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 

• tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2020 (Kirjanpitolain mukaan pienen yhdistyksen tilinpäätös 
käsittää tulolaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. Tuloslaskelmaan ja 
taseeseen on sisällytettävä myös edellisen tilikauden vertailutiedot.) 

• toimintakertomus vuodelta 2020 

• sopimuksen avustuksen käytöstä  
 
Mikäli yhdistys on saanut liiton kautta avustusta edellisenä vuonna, tulee yhdistyksen lähettää 
Mielenterveyden keskusliitolle selvityksen avustuksen käytöstä jo 31.1. 2021 mennessä. 
 
Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus pyytää hakijoilta lisäselvityksiä hakemukseen ja 
pyydettyjen lisäselvitysten toimittamatta jättäminen määräaikaan mennessä aiheuttaa avustuksen 
epäämisen. 
 
Hakuprosessi kehittämisavustus 
 
Kehittämisavustuksen haku alkaa 7.1.2021 ja päättyy 15.3.2021 ja sitä haetaan omalla 
lomakkeella, yhdistyksen laatimalla hankesuunnitelmalla talousarvioineen ja samoilla liitteillä kuin 
toiminta-avustus. Mikäli yhdistys hakee toiminta-avustusta, liitteitä ei tarvitse toimittaa kahteen 
kertaan.  
 
Jakamatta jääneet avustukset julistetaan haettavaksi kohdennettuna tapahtuma-avustuksina 
käytettäväksi kalenterivuoden loppuun mennessä. 
 
Jäsenjärjestöhakemuksissa noudatetaan seuraavia STEA-avustusten hakemista ja käyttöä ohjaavia 
säädöksiä: 
•Arpajaislaki (1047/2001) 
•Valtionavustuslaki (688/2001) 
•Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016) 
 


