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STEA-avustukset 2019
• Yhteensä avustushakemuksia vuodelle 2019 vastaanotettiin toukokuun
ja syyskuun hakuaikoina 2 774 kappaletta.
• Näistä jatkohakemuksia oli 1 749 ja uusia hakemuksia 1 025.
• Avustuksen hakijoita oli yhteensä 1 144.
• Heistä 250 oli uusia hakijoita, eli järjestöjä, jotka eivät tänä vuonna saa
STEA-avustusta.
• Vuodelle 2019 haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli noin
508,6 miljoonaa euroa.
• Vuoden 2018 vastaava luku oli 467 miljoonaa euroa.
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STEA-avustukset 2019
• STEA julkaisee vuoden 2019 avustusehdotuksensa joulukuun alussa
sivulla avustukset.stea.fi.
• Kaikille avustusta hakeneille toimitetaan myös avustuskohdekohtainen
avustusehdotus verkkoasiointiin.
• Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammihelmikuussa 2019. Myönnettävien avustusten määrä vuoden 2019 valtion
talousarviossa on noin 361,8 miljoonaa euroa.
• Seuraavan kerran STEA-avustuksia voi hakea ensi vuoden huhti–
toukokuussa, jolloin verkkoasiointiin avataan vuoden 2020 uusien
avustusten haku.
• Avustusten erillishakua ei vuonna 2019 järjestetä.
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Miten STEAn strategiatyö etenee?
•
•
•
•

STEA uudistaa strategiansa vuoden 2018 aikana
Avustusta saaneille järjestöille kysely, 630 vastausta
STEA kylässä -keskustelut yli 150 järjestön kanssa
Ota kantaa kysely kansalaisille, 140 vastausta

• Seuraa STEAn viestintäkanavia ja osallistu keskusteluun #yhteisöt2020
• Strategia, vuoden 2020 avustusten painotukset sekä STEAn
toimintasuunnitelma 2019 julkaistaan vuoden 2019 tammikuussa
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STEA kylässä
- Kansalaisjärjestöt osana ratkaisua
• STEA kylässä -keskusteluissa järjestöt nostivat esille erilaisia ilmiöitä ja näkökulmia, joissa he ovat tärkeä
osa ratkaisuja ja jotka vaikuttavat laajasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eriarvoistuminen: hyvinvoinnin ja osallisuuden jakautuminen
Yksilön vastuun ja omaisten roolin korostuminen
Väestön ikääntyminen
Digitalisaatio muuttaa toimijuutta ja toimintatapoja
Maahanmuutto, kansainvälistyminen
Järjestöjen rooli maakunta- ja soteuudistuksessa
Yksinäisyys, miten kaikki tuntisivat kuuluvansa yhteiskuntaan
Perheiden monimuotoisuus
Viestintään liittyvät ilmiöt: kuluttajavetoisen viestinnän kasvu
24/7 yhteiskunta
Työn murros
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Kansalaiset mukana strategiatyössä
• Kyselyyn "Mitä STEAn pitää ottaa huomioon järjestöjen tukemisessa?" vastasi 138
henkilöä otakantaa.fi-verkkopalvelussa.
• Kyselyssä kysyttiin mitä sellaista merkitystä, apua tai tukea sinä tai läheisesi olette
saaneet kansalaisjärjestöstä, mitä ette olisi saaneet julkisilta palveluilta tai yrityksiltä.
• Eniten vastauksissa toistui vertaistuki, joka mainittiin noin joka toisessa vastauksessa.
Omakohtaisen kokemukseen perustuvan avun tarjonnan koetaan usein puuttuvan julkisen
palvelun toimijoilta.
• Myös yhteisöllisyys eri muodoissaan sai paljon mainintoja. Yhteisöllisyys tarkoittaa
vastaajille uusia ystäviä, sosiaalisia suhteita ja kohtaamisia.

• Vastaajat kokivat tärkeäksi myös kansalaisjärjestön tiedottamisen ja neuvontapalvelut
ongelmiinsa. Konkreettiset arjen pyörittämiseen liittyvät vinkit, koulutukset ja avunsaanti
koettiin hyväksi, kuten esimerkiksi digivalmennus ikäihmisille ja tietotekninen apu,
asiointiapu kaupassa ja virastoissa sekä avustaminen erilaisissa edunvalvonta-asioissa.
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Ajankohtaista toimintaympäristössä
Hallituksen esitys uudeksi arpajaislaiksi valmisteilla
Valtionavustusten digitalisointi ja siihen liittyvä avustuskäytäntöjen
yhtenäistäminen
Maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset järjestöjen toimintaan

Hallituksen esitys uudeksi arpajaislaiksi
• Sisäministeriössä on käynnissä hanke, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen
esitysluonnos arpajaislain muuttamisesta.
• Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Veikkaus Oy:n raha-automaatteja voisi pelata
jatkossa ainoastaan tunnistautuneena.
• Pakollisen tunnistautuneen raha-automaattipelaamisen ulkopuolelle jäisi tässä vaiheessa
Veikkaus Oy:n omiin pelisaleihin sijoitetut raha-automaatit.
• Lakimuutoksen tavoitteena on tehostaa rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen
ehkäisemistä ja vähentämistä.
• Rahapelituottojen kehityksestä tai niiden vähentymisestä lähivuosina ei ole varmuutta.

• Vaikuttavilla rahapelihaittojen vähentämistoimenpiteillä, kuten pelirajoituksia sisältävällä
pakollisella tunnistautumisella, on yleensä vähentävää vaikutusta myös rahapelituottoihin.
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Avustusohjelmat
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Ohjelmien rahoitus
• Avustusohjelmat rahoitetaan ennen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä muodostuneista,
RAY:n jakamatta jääneistä pelituotoista.
• Ohjelmiin kohdennettava kokonaisrahoitus vuosina 2017-2020 on arviolta 36-40
miljoonaa euroa.
• Ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi myönnetään hankeavustuksia järjestöjen
yleishyödylliseen toimintaan avustustoiminnan linjausten pohjalta. Kyseeseen voivat tulla
toteutus-, kehittämis- ja levittämishankkeet.
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STM:n Suomi 100 –avustusohjelmat
vuosille 2017-2020
1.Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
Tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja
vähentää eriarvoisuutta.
2.Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa
ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.
3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä (kaksi päätavoitetta)
1. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa maakunnassa hanke, joka voi toimia tukena sote-ja
maakuntauudistuksen muutosvaiheessa.
2. Tavoitteena on tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua
kokeilemalla, kehittämällä ja hyödyntämällä keinoja, joiden avulla voidaan lisätä
heikoimmassa asemassa olevien valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen.

16.11.2018

11

Vuonna 2018 käynnistyneet ohjelmat
vuosille 2018-2021
1. Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma

Ohjelman tavoitteina on:
• löytää uusia järjestölähtöisiä toimintatapoja, joilla tuetaan haasteellisessa
elämäntilanteessa tai äkillisissä muutostilanteissa olevia ihmisiä
• tavoittaa hanketoiminnalla ihmisiä myös niiltä alueilta, joissa hyvinvointi- ja terveyserot
näkyvät selkeimmin ja vahvistaa heidän osallisuuttaan
2. Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma
• Avustusohjelmaan valittavien hankkeiden kohderyhmänä ovat ikäihmiset, jotka ovat
haasteellisissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden tai taloudellisesti vaikean
tilanteen takia
3. Paikka auki II
* osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma
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STEAn verkkosivut www.stea.fi
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Toiminnan tarve - miten tarvetta selvitetään
• miksi uutta hanketta tai toimintaa tarvitaan?
• kuvaus hankkeen kohderyhmän ja toiminta-alueen näkökulmasta.

• uuden toiminnan tarve suhteessa muihin vastaaviin toimintoihin?
• onko jokin muu taho jo kehittänyt hyviä ratkaisuja havaitsemaasi tarpeeseen?
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Yhteistyökentän kuvaaminen on myös osa hakemusta
• Mikä on hankkeen suhde muuhun vastaavaan toimintaan alueella?
• Suunnitellun hankkeen toimintaympäristön tunteminen on tärkeää
• Tekeekö joku muu vastaavaa toimintaa ja/tai saman kohderyhmän
parissa?
• Kuvaa suhde muihin toimijoihin hankkeen tarpeen perustelun
yhteydessä
• Keskeisimmiltä yhteistyökumppaneilta voi toimittaa yhteistyösopimukset
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Yhteistyökumppanit hakemuksessa
Luettele toiminnan kannalta olennaiset yhteistyökumppanit ja
kuvaa heidän roolinsa juuri kyseisen hankkeen toteuttamisessa.
• Varmista yhteistyö kirjallisin sopimuksin ja liitä sopimus
hakemuksen liitteeksi.
• Kirjaa sopimukseen yhteistyökumppanin rooli ja tehtävä yhteisessä
hankkeessa.
• Muista, että sellaisesta lausunnosta ei ole hyötyä, jossa
yhteistyökumppani vain puoltaa STEAn avustuksen myöntämistä
järjestölle.
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Kun on kysyttävää, niin olkaahan yhteyksissä!
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
http://www.stea.fi/stea/yhteystiedot
STEAn verkkoasionti https://asiointi.stea.fi/
Uudet hakijat: ensin rekisteröityminen (rekisteriote ja säännöt).

