
Mistä muualta 
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yhdistykselle?
Hae hyvä hanke –webinaari 
16.2.2021



Oman toiminnan tuotot

• Jäsenmaksut
• Myyjäiset, tuotteiden myynti, myyntikampanjat
• Kirpputorit
• Rahankeräys

• Pienkeräys: 3 kk, 10 000 euroa, ilmoitus poliisilaitokselle
• https://poliisi.fi/pienkeraykset

• Arpajaiset
• https://poliisi.fi/tavara-arpajaisluvat
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Julkinen rahoitus
• Kuntien avustukset – toiminta- tai kohdeavustukset
• Suomen Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus

• Haku päättyy 30.9. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, 
vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin 
korjaustöihin. Omarahoitus noin 20 %.

• https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
• STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)

• Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille 
yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen.

• www.stea.fi
• ESR – Euroopan sosiaalirahasto
• Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset
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Yksityinen rahoitus
• Lahjoitukset: Lions Club, Rotaryt
• Joukkorahoituskampanja - pienkeräyslupa riittää, ei tarvitse 

olla vastikkeellinen. Provisio 10 %.
• https://mesenaatti.me/

• Säätiöt ja rahastot
• www.saatiotrahastot.fi (208 säätiötä)
• https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/saatioiden-rahastojen-ja-eri-

ohjelmien-avustukset-ja-apurahat/
• https://www.lnls.fi/ Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö
• http://www.foundationweb.net/

• Pullonpalautus
• "Keskimaan (osuuskauppa Keski-Suomessa) 25 myymälässä on uuteen 

pullonpalautuskoneeseen lisätty mahdollisuus lahjoittaa tyhjistä pulloista ja 
tölkeistä kertyvät eurot hyväntekeväisyyteen. Lahjoitusvarat menevät omassa 
kunnassa tai lähialueella toimivalle yhdistykselle, pääosin lapsi- ja nuorisotyöhön."
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Yksityinen rahoitus
• Yritykset – paikalliset, alueelliset
• Sponsorointi - tapahtuma, kannatusilmoitus, 

yhteistyökumppanuus. Googlaa "sponsorointihakemus"!
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Mistä varoja korona-aikana?
• https://www.yhdistystori.fi/2020/12/21/mista-rahoitusta-

yhdistykselle-korona-aikana/
• Lisää kannatusjäseniä
• Nopea pienkeräys
• Jäsenet lahjoittajina
• Joukkorahoitus
• Sponsorit

• Uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden 
asiakasvirta on hiipunut. Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

• Apurahat, hankerahoitukset, tuet
• Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin 

vuotta
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Hyödyllisiä linkkejä
• Yleishyödyllisen yhdistyksen verotuksesta:

• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje-
yleishy%C3%B6dyllisille-yhteis%C3%B6ille2/

• https://www.talousverkko.fi/yhdistyksen-verotus-ja-verovapaus/
• https://www.talousverkko.fi/yhdistyksen-verotus-opas/

• Varainhankintatuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, esim. Pilkkoset Oy
• http://cdn.primeweb.fi/www.pilkkoset.fi/Pilkkoset-Pikaopas.pdf

• Kylien bisneskeissit -hankkeen opas 2014 on tarkoitettu pienille 
yhdistyksille, kuten kyläyhdistyksille, ja niiden hallituksille avuksi talouden 
suunnitteluun, erityisesti varainhankintaan.

• https://storage.googleapis.com/tukiliitto-
production/2017/10/varainhankintaopas.pdf

• Hae rahoittajaa – 206 rahoittajaa listattu, mukana säätiöt ja rahastot
• https://kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto/

• Alueelliset taidetoimikunnat
• https://www.taike.fi/fi/alueelliset-taidetoimikunnat
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Kiitos!
Pistäkää hyvät vinkit jakoon!
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