Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA

Järjestöt Meijän maakunnassa
-järjestöfoorumi 25.1.2018 Joensuu

Mikä on STEA?
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva
itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus
Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin
hankkeisiin ja toimintoihin kohdistuvia avustuksia.
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STEA-avustuksia haetaan
vuosittain
• STEA-avustuksia ehdotetaan terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan vuonna 2019
yhteensä alustavan arvion mukaan noin 370 miljoonaa euroa.
Vuodelle 2018 avustuksia ehdotetaan arviolta noin 342 + 8,5
miljoonaa euroa.
• Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätöksen
jaettavista avustuksista aina vuodeksi kerrallaan, ja myös
ohjeelliseen avustussuunnitelmaan merkittyjä avustuksia
tulee hakea joka vuosi erikseen.
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Avustukset yleishyödylliseen,
terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia edistävään toimintaan
• STEA-avustukset kohdennetaan oikeuskelpoisille, yleishyödyllisille
sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille terveyttä ja
sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan.
• Avustuksia ei myönnetä lakisääteisten julkisten palveluiden eikä
markkinaehtoisen palvelutoiminnan rahoittamiseen.

• Avustamista linjaavat valtionavustuslaki (688/2001) ja kyseisen lain
soveltamisalaan kuuluva valtioneuvoston asetus
"valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen”
(avustusasetus AvA, 1552/2016).
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STEA-avusteista toimintaa
Pohjois-Karjalassa mm.
.

.
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Avustuslajit
• STEAlta voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toimintaavustusta (A), investointiavustusta (B) ja hankeavustusta (C)
• Hankeavustuksia (C) myönnetään kehittämis- ja
käynnistämishankkeisiin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan
rajattuihin hankkeisiin. Hankeavustus on suositeltavin avustuslaji
niille järjestöille, jotka eivät aiemmin ole saaneet avustusta.
• Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin (Ay) ja
kohdennettuihin toiminta-avustuksiin (Ak). Kohdennettu toimintaavustus (Ak) myönnetään järjestön yleisen toiminnan
kokonaisuudesta erotetun toiminnon menoihin.
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Avustuksen hakijoiden tulee
kiinnittää huomiota:
• toimintaympäristön seuraamiseen sekä aktiiviseen
muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen,
• ihmisten tilanteiden ja tarpeiden tunnistamiseen sekä
kohderyhmän määrittelyyn,
• kohderyhmän osallistamiseen toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa,
• toiminnan tavoitteellisuuteen ja saavutettavien tavoitteiden
asettamiseen hakemuksen kohteena olevalle toiminnalle,
• arvioivaan ja kehittävään työotteeseen,
• yhteistyöhön muiden yleishyödyllisten yhteisöjen sekä julkisen ja
yksityisen sektorin kanssa.
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Tavoite on konkreettinen muutos
tai asiantila, jota ei olisi ilman
tekemäänne toimintaa

.
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Tavoitealueet
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STEA-avustusten hakuajat 2018
• erillishaku ohjelmiin auki 5.2.- 3.4.2018 klo 16.15 asti
• uusien avustusten haku auki 11.4. - 31.5.2018 klo 16.15

• jatkoavustusten haku auki 14.8.-1.10.2018 klo 16.15

• Hakeminen tapahtuu STEAn verkkoasioinnissa
https://asiointi.stea.fi
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Erillishaku 5.2.- 3.4.2018
Uudet avustusohjelmat
• Vuonna 2018 käynnistetään kolme avustusohjelmaa:
• Paikka auki II - osatyökyisten ja nuorten työllistymisen
edistämiseen
• Arvokas - Eriarvoisuuden vähentämiseen
• Elämänote - Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen
• Lisäksi käynnistetään uutena kokeiluna pienavustusten haku
erityisesti pienille järjestöille
• Ohjelmat toteutetaan vuosina 2018—2021 ja niiden yhteenlaskettu
avustussumma on vuonna 2018 noin 8,5 miljoonaa euroa.
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Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten
työllistämisen avustusohjelma
• Paikka auki II -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti
työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia tarjoamalla työpaikkoja
sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.
• Kohderyhminä ovat:
1) Vaikeasti työllistyvät alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset
• Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi
olla päätoiminen opiskelija.
• Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
2) Osatyökykyiset työikäiset (ilman ikärajausta)
• Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat,
vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet.
• Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja
toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden
takia.
.
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Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten
työllistämisen avustusohjelma
• Paikka auki II -avustusohjelmassa sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat
hakea avustusta yhden tai useamman työntekijän palkkaamiseen
järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.
• Palkkauksen kesto on 12kk (tai oppisopimuksen keston mukaan)
• Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.
• Avustus palkkaukseen kokonaan STEAlta, eli ei yhdistetä palkkatukea.
• Palkkauskustannusten lisäksi järjestöt voivat hakea avustusta työntekijän
mentorointiin osatyökykyisiä henkilöitä palkattaessa.
• Työntekijän ohjaamiseen tarvittavat resurssit tulee perustella
hakemuksessa.
• Myönnetystä avustusmäärästä voidaan käyttää enintään 30 %
työntekijästä tai hänen ohjaamisestaan aiheutuviin kuluihin
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Arvokas – eriarvoisuuden
vähentämisen avustusohjelma
• Arvokas-avustusohjelma tukee järjestölähtöisen toiminnan keinoin
* haavoittuvissa tai haasteellisissa elämäntilanteissa eläviä tai
* äkillisen elämänmuutoksen kokeneita ja heidän perheitään.
• 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
• Arvokas-avustusohjelmaan valitaan uusia, lähtökohtaisesti 3½-vuotisia
hankkeita vuosille 2018-2021
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Arvokas – eriarvoisuuden
vähentämisen avustusohjelma
• Arvokas-avustusohjelman hankkeilla voidaan esimerkiksi
• vahvistaa ihmisten tukiverkostoja tai auttaa ihmisiä
tunnistaman omia voimavarojaan
• tarjota konkreettista arjen tukea tai rinnallakulkijuutta
• suunnata toimintoja sosioekonomisesti haasteellisimmille
alueille
• Arvokas-avustusohjelman hankkeilla tavoitellaan muutosta
yksilötasolla. Toiminnan avulla esimerkiksi:
• ihmiset kokevat jaksavansa paremmin
• ihmiset saavat uusia keinoja parantaa omaa tilannettaan
• ihmiset saavat apua muilta tai heidän tukiverkostonsa on
vahvistunut

.
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Elämänote – ikäihmisten elämänhallinnan
tukemisen avustusohjelma
• Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten
kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan
• Avustusohjelmaan valittavien hankkeiden kohderyhmänä ovat
ikäihmiset, jotka ovat haasteellisissa elämäntilanteissa esimerkiksi
sairauden tai taloudellisesti vaikean tilanteen takia
• Avustusohjelman tavoitteena on:
• löytää uusia toimintatapoja, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista ja
vahvistavat heidän osallisuuttaan
• levittää hyväksi havaittuja toimintamalleja alueille, joissa teemaan
liittyvää järjestötyötä ei ole aiemmin tehty
• löytää hankkeissa avun tai tuen tarpeessa olevia ihmisiä, jotka eivät ole
aiemmin olleet mukana järjestötoiminnassa tai jotka ovat jääneet
tavoittamatta
• lisätä hankkeiden tuloksellisuutta ja kohderyhmien saaman avun ja tuen
vaikuttavuutta avustusohjelman hankkeiden keskinäisellä yhteistyöllä
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Elämänote – ikäihmisten elämänhallinnan
tukemisen avustusohjelma
• Elämänote-avustusohjelmaan valitaan uusia, lähtökohtaisesti 3½vuotisia hankkeita vuosille 2018-2021
• Elämänote-avustusohjelman hankkeiden valinnassa kiinnitetään
huomioita siihen,
• miten hankkeissa tavoitetaan ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin
osallistuneet järjestöjen toimintaan tai jotka ovat jääneet
tavoittamatta (esimerkiksi löytävän toiminnan avulla)
• miten yhteistyökumppanuuksia aiotaan hyödyntää ihmisten
löytämiseksi tai palvelupolkujen rakentamiseksi (esimerkiksi
kotipalvelun, asuntotoimen, isännöintitoimistojen tai
seurakuntien kautta)
• miten hankkeissa tavoitetaan uusia kohderyhmiä (esimerkiksi
kumppanijärjestöjen avulla)

.
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Järjestöjen pienavustukset
• Uusi järjestöjen pienavustus tukee sosiaali- ja terveysalan alueellisten ja
paikallisten järjestöjen sekä pienten valtakunnallisten järjestöjen toimintaa.
• Pienavustus on tarkoitettu järjestöille, joiden ei ole mahdollista saada
pienavustusta minkään keskusjärjestön tai -liiton kautta. Pienavustuksella ei
korvata nykyistä keskusjärjestöjen tai -liittojen kautta haettavaa
jäsenjärjestöavustusta, vaan laajennetaan pienavustuksen saajien joukkoa.
• Avustettavan toiminnan tulee olla STEAn avustustoiminnan linjausten ja
toimeenpanosuunnitelman mukaista.
• Pienavustuksilla voidaan esimerkiksi edistää vapaaehtoistoimintaa,
järjestöjen yhteistyötä, tukea vertaisryhmätoimintaa, järjestää
tilaisuuksia tai tapahtumia tai tehdä pienhankintoja toimintojen
toteuttamisen tueksi.
• Avustusta ei myönnetä sellaisiin hankkeisiin, jotka voidaan kattaa opetus- ja
kulttuuriministeriön seuratuen tai liikunnalliseen elämäntavan kehittämiseen
myönnettävillä avustuksilla.
• Pienavustusten haku on erillishaun yhteydessä STEAn verkkoasioinnissa
3.4.2018 mennessä kertaluontoisesti omalla hakulomakkeellaan

19

Ohjelmiin hakeminen
• Ohjelmahankkeita haetaan verkkoasioinnissa C-hankkeina
• Täytä huolellisesti Ohjelmat-välilehti
• Alla esimerkki:

Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen
avustusohjelma

.
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Yhteistyökumppanit
Luettele toiminnan kannalta olennaiset yhteistyökumppanit ja
kuvaa heidän roolinsa juuri tämän toiminnan 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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Mikäli herää kysymyksiä,
niin olkaapa 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).

