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• Yhdistystoiminnassa tarvitaan monenlaisia resursseja: 

rahaa, tiloja, ihmisten aikaa ja välineitä

• Kunnissa toimivat yhdistykset toimivat usein pienellä 

budjetilla ja rahoitus koostuu mm. jäsenmaksuista, erilaisten 

myyjäisten ja arpajaisten tuotoista sekä julkisesta ja 

yksityisestä rahoituksesta
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• Matalan kynnyksen rahoituskanavia: 

- Kuntien maksamat järjestöavustukset 

- Leader

- Opintokeskukset 

- Sivis

- Kansalaisfoorumi

- Osa säätiöiden ja rahastojen myöntämistä avustuksista

- Yritysyhteistyö

• Rahoituskanavia, jotka vaativat enemmän perehtymistä, laajaa 

raportointia ja usein yhdistysten ja kunnan yhteistyötä:

- Stea

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset

- EU:n rahastot

- Osa säätiöiden ja rahastojen myöntämistä avustuksista



POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN 
MAKSAMAT JÄRJESTÖAVUSTUKSET

• Kaikki kunnat Pohjois-Pohjanmaalla maksavat järjestöavustuksia

• Avustussummat vaihtelevat huomattavasti Pohjois-Pohjanmaan 

kunnissa: kunnan asukaslukuun suhteutettuna järjestöavustuksia 

maksetaan 1,49€ - 28,26€ / asukas (vuoden 2019 tieto)

• Kuntien maksamien avustusten käytännöt, avustuslajit, hakuajat 

ym. vaihtelevat kunnittain

• Muhoksen kunnan harkinnanvaraisten avustusten haku on 

käynnissä 15.5. asti: https://www.muhos.fi/uutiset/vuoden-2020-

harkinnanvaraisten-avustusten-haku/

https://www.muhos.fi/uutiset/vuoden-2020-harkinnanvaraisten-avustusten-haku/


LEADER

• Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, 

miten omaa kotiseutua tulisi kehittää

• Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, 

yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille

• Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät: Koillismaan Leader, Oulun seudun 

Leader, Nouseva rannikkoseutu, Rieska-Leader, Keskipiste-Leader

• Tukea erilaisiin hankkeisiin, mm. investointi-, kehittämis- sekä koulutus- ja 

tiedonvälityshankkeet

• Tukea nuorten omiin projekteihin: Nuoriso Leader

• Lisätietoa avustuksista Leader-ryhmien omilta nettisivuilta: 

https://www.popleader.fi/fi/etusivu

https://www.popleader.fi/fi/etusivu


OPINTOKESKUS SIVIS

• Valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja tukee 

järjestökoulutusta

• Jäsenjärjestöissä on potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, 

erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä

• Vuonna 2017 Sivis maksoi 120 000 euroa tukea yhdistysten omille 

vertaisopintoryhmille

• Vertaisryhmätoimintaa ovat esimerkiksi viikoittaiset liikuntaryhmät tai 

kuoroharjoitukset

• Vaatii Opintokeskus Siviksen jäsenyyden (valtakunnalliset järjestöt -> tukea 

voivat hakea niiden paikallisyhdistykset)

• Lisätietoa: https://www.ok-sivis.fi/palvelut/vertaisopintoryhmat

• Siviksen jäsenjärjestöt: https://www.ok-sivis.fi/sivis/jasenet/jasenyhteisot.html

https://www.ok-sivis.fi/palvelut/vertaisopintoryhmat
https://www.ok-sivis.fi/sivis/jasenet/jasenyhteisot.html


KANSALAISFOORUMI

• Yhteisöllisen ja kulttuurisen sivistystyön toimija sekä kansalais- ja 

järjestötoiminnan kehittäjä

• Jäsenjärjestöihin kuuluu nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä, musiikkiliittoja, 

harrastajateatteriliitto ja senioriliitto

• Tukee jäsenjärjestöjensä (valtakunnalliset järjestöt) ja muiden 

yhteistyökumppaniensa koulutustoimintaa (ei tarvitse olla jäsen)

• Tarjoaa pedagogista ja taloudellista tukea kurssien, luentotilaisuuksien sekä 

opintoryhmien järjestämiseen 

• Opintoryhmä: min. 5 henkilöä, minimikesto 30 tuntia, max 500€ kuluja vastaan, 

ei tarvitse olla yhdistystä taustalla, ei vaadi omarahoitusosuutta, mutta toiminnan 

oltava tavoitteellista, esim. näyttelyn järjestäminen, teatteriesitys jne.

• Lisätietoa: https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/ (sähköinen haku)

https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/


MUUT OPINTOKESKUKSET

• Suomessa toimii yhteensä 12 opintokeskusta, 

osa poliittisesti sitoutuneita

• Kaikki opintokeskukset löytyvät linkistä: 

https://www.opintokeskukset.fi/opintokeskukset/

https://www.opintokeskukset.fi/opintokeskukset/


SÄÄTIÖT JA RAHASTOT

• Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat 

tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille

• Valtakunnallisia säätiöitä ja rahastoja, jotka myöntävät 

avustuksia yhdistyksille: https://www.ihimiset.fi/jarjestoille-ja-

kumppaneille/tietopankki/?sivu=1535

• Ota selvää myös oman alueesi paikallisista säätiöistä ja 

rahastoista

• Esimerkkejä yhdistyksille eri rahastoista myönnetyistä 

avustuksista: https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/saatioiden-

rahastojen-ja-eri-ohjelmien-avustukset-ja-apurahat/

https://www.ihimiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/tietopankki/?sivu=1535
https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/saatioiden-rahastojen-ja-eri-ohjelmien-avustukset-ja-apurahat/


YRITYKSET

• Yrityksistä voi kysellä lahjoituksia ja sponsoreita yhdistysten 

toimintaan

• Yrityksillä myös omia kampanjoita, ks. esim. Kesäduuni OP:n

piikkiin (nuorten kesätyöllistäminen yhdistyksiin): 

https://www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin

• Oulun OP myönsi 2020 kesätyötukea 

50 nuoren työllistämiseen

https://www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin


SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN 
AVUSTUSKESKUS STEA

• STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille 

yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämiseen

• STEAlta voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: hankeavustusta, 

investointiavustusta (esim. kiinteistön hankintaan / peruskorjaukseen) ja 

toiminta-avustusta (yleishyödyllinen toiminta / yleiset kulut)

• STEA-avustusten hakuajat on porrastettu:

- Uusia avustuksia voidaan hakea huhti-toukokuussa 

- Käynnissä oleville avustuksille voidaan hakea jatkoavustusta elo-syyskuussa 

- Raportointi myönnetystä avustuksesta riippuen: vuosiselvitys, tuloksellisuus- ja 

vaikutusselvitys, hankkeen väli- ja loppuraportti, investointihankkeiden raportointi 

- Stea edellyttää usein yhteistyötä muiden toimijoiden (muut yhdistykset, kunnat) 

kanssa

• Lisätietoa: https://www.stea.fi/avustusten-haku

https://www.stea.fi/avustusten-haku


STEANYLIMÄÄRÄINEN AVUSTUSHAKU 
KORONATILANTEESTA JOHTUEN

• Hakuaika 6.4.-22.4.

• Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen 

hankekokonaisuuteen: 

• 1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten 

palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen 

• 2. Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien 

henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki

• Lisätietoa: https://www.stea.fi/-/stea-avaa-ylimaaraisen-

avustusten-haun-vuodelle-2020

https://www.stea.fi/-/stea-avaa-ylimaaraisen-avustusten-haun-vuodelle-2020#27b4da82


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN 
AVUSTUKSET

• Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, 

tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä 

toimintoja ja hankkeita valtionavustuksilla, joita myös 

yhdistykset voivat hakea: https://minedu.fi/avustukset

• Esimerkiksi seuratoiminnan kehittämistuet haussa syksyisin 

”lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 

monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen”

• Viime syksynä haussa myös erityisavustusta vähävaraisten 

perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

• Hakuajat vaihtelevat, myös jatkuvia hakuja

https://minedu.fi/avustukset


EU:N RAKENNERAHASTOT

• Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua 

ja työtä 2014–2020 –Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta → uusi 

ohjelmakausi valmisteilla

• Mm. Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan maaseuturahasto

• Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, 

kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt

• Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa 

hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen

• Vaatii vahvaa hankeosaamista ja yhteistyötä hankkeeseen sitoutuneiden 

kumppaneiden kesken

• Yhteistyö tiivistä rahoittajan kanssa (myös hakuvaiheessa), vaaditaan myös 

omarahoitusosuus

• Lisätietoa: https://www.rakennerahastot.fi/

https://www.rakennerahastot.fi/


POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN
YLIMÄÄRÄINEN ESR-HAKU 
KORONATILANTEESTA JOHTUEN

• Rahoitushaku päättyy 22.4.2020

• Esim. Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuki

• Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen osallisuuden tukemisessa

• Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa

• Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen digitaalisuutta 

hyödyntäen

• Tukitaso on enintään 80 %, mutta se voi perustellusta syystä ja 

rahoittajan harkintaan perustuen olla korkeampikin

• Lisätietoa: https://bit.ly/39YL4dH

https://bit.ly/39YL4dH


LISÄTIETOA

• Lisätietoa löydät kattavasta yhdistysten rahoitus ja varainhankinta -paketista, jonka 

löydät Ihimiset.fi –sivustolta: https://www.ihimiset.fi/jarjestoille-ja-

kumppaneille/tietopankki/?sivu=47

• Opas urheiluseurojen rahoituksen hakemiseen: 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/02/f8420388-ok_rahoituskanavat2019_verkko.pdf

• Opas kyläyhdistysten rahoituksen hakemiseen: https://www.ppkylat.fi/wp-

content/uploads/2014/10/VarainhankintaOpas.pdf

• Rahoitus- ja hankehakua suunniteltaessa kannattaa tehdä yhteistyötä kaikkia asiaa sivuavien 

tahojen kanssa: ota yhteys muihin alueesi yhdistyksiin, hankkeisiin, kuntaan ja yrityksiin

• Konsultaatioapua voi kysyä rahoittajalta, kuntien virkamiehiltä, järjestöyhdyshenkilöiltä tai 

hankeasiantuntijoilta sekä muilta yhdistyksiltä, jotka ovat toteuttaneet vastaavanlaisia hankkeita

• Lähde hakemaan avustusta rohkeasti, muista myös muut varainhankinnan keinot ja lahjoitukset!

https://www.ihimiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/tietopankki/?sivu=47
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/02/f8420388-ok_rahoituskanavat2019_verkko.pdf
https://www.ppkylat.fi/wp-content/uploads/2014/10/VarainhankintaOpas.pdf

