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Yritysyhdistysten tuet ja hakuohjeet 2021  
 

Perustamistuki  
 
Uudelle yritysyhdistykselle maksetaan kertaluonteinen perustamistuki.  
 
Tuen tarkoitus 
 

- Turvaa aloittavan yhdistyksen toiminnan.  

- Kattaa perustamiskulut.  

- Mahdollistaa jäsenhankinnan aloittamisen ja kohtuullisen toiminnan ensimmäisen 
vuoden ajan.  

 
Tuen ehdot 
 

- Yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen YTN:n kanssa. 

- Yhdistyksen hallituksen tiedot on ilmoitettu YTN:n yritysyhdistysrekisteriin.  

- Yhdistykselle on lisäksi avattu pankkitili, jonne tuki maksetaan.  
 
Tuen määrä 
 
Perustamistuen suuruus on 1000 euroa.  

 
Tuen hakeminen 
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen yry@ytn.fi.  
Perustamistuki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille. 

  

 

Jäsentuki  
 
Yritysyhdistykselle maksetaan vuosittain YTN-liittoihin kuuluvien jäsenten määrään 
perustuva jäsentuki.  

 
Tuen tarkoitus: 
 

- Kattaa yhdistyksen hallintokulut.  

- Turvaa yhdistyksen jatkuvan toiminnan.  

- Yhdistys voi käyttää tukea vapaasti esim. jäsentapahtumien järjestämiseen.  

mailto:yry@ytn.fi
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Tuen ehdot  
 

- Yhdistys tekee yhdistyslain velvoittamat toimenpiteet, kuten ilmoitukset PRH:lle, pitää 
sääntömääräiset kokoukset ja ylläpitää jäsenrekisteriä.  

- Hallitus on pitänyt kokouksia ja yhdistyksen hallituksen tiedot on päivitetty YTN:n 
yritysyhdistysrekisteriin.  

- Yhdistyksen jäsenlista (rekisteri) ja muut vaadittavat asiakirjat on toimitettu YTN:lle.  

- Yhdistys lähettää vuosittain ilmoituksen jäsenelle YTN:n suorittamasta 
jäsenmaksuosuudesta.  

- Jos yritysyhdistyksen jäsenrekisteri ei vastaa YTN:n työpaikkarekisterin tietoja, 
voidaan tuki evätä joko osittain tai kokonaisuudessaan.  

 
Tuen määrä ja esimerkit  
 
Jos yhdistys ei peri jäsenmaksua, tukea maksetaan 2 euroa / yhdistyksen jäsen, kuitenkin 
vähintään 300 euroa.  
 

• Esimerkki: Yritysyhdistyksessä on 40 YTN:n jäsenliittoihin kuuluvaa jäsentä. 
Jäsentuki olisi vuosittain 40 x 2 euroa = 80 euroa. Yritysyhdistykselle maksetaan 
300 euroa.  

 

• Esimerkki: Yritysyhdistyksessä on 270 YTN:n jäsenliittoihin kuuluvaa jäsentä. 
Yritysyhdistykselle maksetaan vuosittain jäsentukea 270 x 2 euroa = 540 euroa.  

 
Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua, yhdistykselle maksetaan yhdistyksen 
vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu, suuruudeltaan kuitenkin enintään  
10 euroa / jäsen.  
 

• Esimerkki: Yhdistyksen vuosikokous päättää periä jäseneltään 30 euroa 
jäsenmaksua vuodessa. Yhdistys perii jäseneltään jäsenmaksuna 20 euroa ja YTN 
maksaa yhdistykselle 10 euroa / peritty jäsenmaksu (YTN-liittoihin kuuluvien 
jäsenten osalta).  

 

• Esimerkki: Yhdistyksen vuosikokous päättää periä jäseneltään 8 euroa 
jäsenmaksua vuodessa. Yhdistyksen jäseneltä ei peritä jäsenmaksua lainkaan, 
vaan YTN maksaa yhdistykselle 8 euroa / jäsen (YTN-liittoihin kuuluvien jäsenten 
osalta).  

 
Tuki maksetaan vain niitä jäseniä koskien, jotka ovat yritysyhdistyksen ja jonkin YTN:n 
jäsenliiton jäseniä. 
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Tuen hakeminen 
 
Jäsentuen hakuaika 1. - 28.2.2021 
 
Hae jäsentukea täyttämällä hakulomake. 
Lähetä yhdistyksenne asiakirjat ja jäsenrekisteriote osoitteeseen yry@ytn.fi.  
  

- Viimeisin tilinpäätös (vuodelta 2019 tai 2020)  

- Viimeisin toimintakertomus (vuodelta 2019 tai 2020)  

- Toimintasuunnitelma vuodelle 2021  

- Talousarvio vuodelle 2021  

- Yritysyhdistyksenne jäsenrekisteri 1.1.2021 tilanteen mukaan Excel-muodossa, josta 
ilmenee jokaisen jäsenenne 

• Etunimi  

• Sukunimi  

• Syntymäaika (tarkistamme jäsenyyden YTN:n jäsenliitossa syntymäajan avulla) 

• YTN-liitto  

- Jos yritysyhdistyksenne perii jäsenmaksua, liitä viestiin vuosikokouksen pöytäkirja, 
josta ilmenee vuosikokouksenne päättämä jäsenmaksu vuodelle 2021.  

 

Jäsentuki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen yritysyhdistyksen tilille maaliskuun aikana. 

 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/B70C4E6C0009F3A5
mailto:yry@ytn.fi
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Projektituki  
 
Yritysyhdistykselle maksetaan harkinnanvaraista projektitukea anomuksen perusteella.  
 
Myönnämme projektitukea ainoastaan jäsenpitoa ja jäsenhankintaa edistäviin, koko 
jäsenistölle avoimiin tapahtumiin tai kampanjoihin, joissa on edunvalvonnallista sisältöä. 
Edunvalvonnallinen sisältö voi olla esimerkiksi yritysyhdistyskummin tai muun YTN-
toimijan puheenvuoro YTN:n ajankohtaisista aiheista.  
 
Tuen tarkoitus 
 
Täydentää yhdistyksen rahoitusta jäsenhankinnallisen tai edunvalvonnallisen projektin, 
tapahtuman, tms. kulujen kattamiseen.  
 
Tuen ehdot 
  

- Riittävä selvitys projektin, tapahtuman, tms. toteuttamisesta, kokonaiskuluista ja 
anotun tuen käyttämisestä, esim:  

• Tapahtuman tavoite ja ohjelma 

• Tieto edunvalvonnallisesta sisällöstä, esim. yritysyhdistyskummin puheenvuoro  

• Budjetti ja rahoitustiedot (yhdistyksen rahoitus, omavastuut, muut tuet)  

• Osallistujien ja/tai kutsuttujen määrä  

- Projekti on yhdistyksen ja YTN:n toiminnan ja tehtävän mukainen.  

- Anomus on toimitettu YTN:lle oheisella lomakkeella. 

- Yhdistyksellänne tulee olla projektiin omarahoitusosuus.  

 
Tuen määrä ja esimerkit 
  
Tuen määrä on harkinnanvarainen, kuitenkin enintään 1000 euroa / tapahtuma tai 
kampanja.  

- Hyviä tapahtumia ovat avoimet koulutukselliset tai muuten asiaohjelmaa sisältävät 
tapahtumat, joihin on kutsuttu koko yhdistys ja aiheen salliessa ei-järjestäytyneitä 
ylempiä toimihenkilöitä.  

- Ulkopuolisen luennoitsijan tai työnantajan edustajien käyttö korottaa usein tuen 
määrää.  

- Projektitukea ei myönnetä jo olemassa olevalle jäsenistölle suunnattuun 
vapaa-ajan toimintaan. 

- Tuella ei rahoiteta yhdistyksen laitehankintoja, kuten tietokoneita tai kotisivujen tekoa. 
Tähän on olemassa jäsentuki.  

- Tukea ei myönnetä tapahtumiin, joihin ei ole kutsuttu koko jäsenistöä tai joihin koko 
jäsenistön ei ole mahdollista osallistua.  

- Seminaarin järjestäminen ulkomailla ei korota tuen määrää, vaan tapahtuma 
arvioidaan ohjelman mukaan.  
 
 

https://ytn.fi/wp-content/uploads/2020/05/projektituen-hakemuslomake.pdf
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Tuen hakeminen 

Hae projektitukea täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se liitteineen osoitteeseen 
yry@ytn.fi.   

- Suosittelemme hakemaan projektitukea takautuvasti, toteutuneita kustannuksia 
vastaan.  

- Kun olette järjestämässä tilaisuutta, olkaa hyvissä ajoin yhteydessä 
yritysyhdistyskummiinne. On hyvä olla etukäteen yhteydessä myös omaan 
kummiasiamieheen.  

- Projektitukihakemuksessa tulee aina olla mukana yritysyhdistyskummin puolto.  
 
Maksamme projektituen päätöksen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille.  

https://ytn.fi/wp-content/uploads/2020/05/projektituen-hakemuslomake.pdf
mailto:yry@ytn.fi

