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STEAn avustuspäätös 2019

Avustuksia myönnettiin vuodelle 2019 yhteensä 361 850 000 euroa 
2060 avustuskohteeseen 

Avustuksia haettiin vuodelle 2019 yhteensä 509 119 309 euron edestä 
2759 avustuskohteeseen. 

Uusia hakemuksia saapui 1025, joista esitys 382 avustuskohteelle. 



Avustuslajit rahoitusmuotoina

• Hankeavustus C 

- uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen 
tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin perusteltuihin hankkeisiin

• Investointiavustus B 

- aineelliset tai aineettomat hyödykkeet: asuntohankinnat, toimitilat, käyttöomaisuus

• Kohdennettu toiminta-avustus Ak
- tarkoitukseltaan rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan

• Yleisavustus Ay 

- avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen 
liittyviin yleiskuluihin
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Hankkeita työttömien kohderyhmälle

• Helsingin Työkanava HeTy ry ESR-hankkeen "InPromptu - tukea digiosaamiseen" 
omarahoitusosuuteen järjestölle (2019-2020)

• Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry 50-59-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien miesten 
aktivoimiseen ja syrjäytymisen estämiseen yksilö- ja ryhmätoiminnoilla (Missä mennään miehet 2017-
2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

• Kangasniemen työttömät ry Työttömien ja muiden työelämän ulkopuolisten työikäisten arjenhallinnan ja 
sosiaalisuuden vahvistamiseen ryhmätoiminnoilla, vertaistuella ja yksilöohjauksella Kangasniemellä, 
Joutsassa ja Toivakassa (Yhteistyö ja tulevaisuus 2017-2019)

• Kontiolahden työttömät ry Työttömien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen matalan kynnyksen 
vapaaehtois-, vertaistuki-, pop-up- ja ryhmätoiminnoilla Kontiolahdella (Töpinän Tähti 2017-2019)

• Porin seudun työttömät ry Työttömien sosiaalisen osallisuuden ja toimintakyvyn edistämiseen 
jalkautuvalla työllä sekä ryhmätoiminnoilla, neuvonnalla ja ohjauksella matalan kynnyksen 
kohtaamispaikassa Porissa (Kohtaamispaikka Fölis 2019-2021)

• Porvoon seudun työnhakijat ry Työttömien sekä vähävaraisten ruoka-avunhakijoiden arjenhallinnan, 
terveyden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja 
ryhmätoiminnoilla (Kohtaamispaikka Porvoon Porukka 2018-2020) (Huono-osaisuuden vähentämisen 
teemarahoitus)

• Turun seudun TST ry Vähäosaisten pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseen 
vertais- ja pienryhmätoiminnalla Turun seudulla (Viuhka-yhteisprojekti 2017-2019)
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Hankkeita työttömien kohderyhmälle

• Huhtasuon Asa ry (Jyväskylä) Vahvistamaan ja helpottamaan ikäihmisten ja työttömien jokapäiväistä 
selviytymistä, vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään kiinnostusta omaehtoiseen aktiivisen toimintaan 
asuinalueella, lisäämällä tietoisuutta asuinalueen palveluista ja osaamista sähköiseen asiointiin 
vapaaehtoisten tutoreiden ja työntekijöiden avustuksella (Ihmisten ilmoille 2018 - 2020)

• Jyvälän Setlementti ry (Jyväskylä) Työttömien voimaantumisen, osallisuuden ja omaehtoisen 
aktiivisuuden vahvistamiseen keskusteluilla, toiminnallisilla menetelmillä, osallistujien välisellä 
vuorovaikutuksella sekä keskinäiseen innostamiseen perustuvilla ryhmämuotoisilla vertaistoiminnoilla 
Jyväskylän seudulla (Löytöretki 2018-2021) (Arvokas-avustusohjelman osahanke)

• Länkipohjan Symppis ry (Jämsä) Työelämän ulkopuolella olevan aikuisväestön koetun yksinäisyyden 
vähentämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen virikkeellisen, arjenhallintaa ja sosiaalisia verkostoja 
lisäävän toiminnan avulla (Yksinäisten uusi elämä 2018 - 2020)

• Pieksämäen Seudun Liikunta ry Yli 50-vuotiaiden työttömien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen 
ja vahvistamiseen kannustamalla kohderyhmää tunnistamaan oman elämänsä hyvinvointitekijöitä ja 
osallistumaan yksilö- ja ryhmäohjauspalveluihin sekä urheiluseurojen erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin 
(TOLULI- toimintakykyä luonnosta ja liikunnasta 2018 – 2020)
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Kohdennettuja toiminta-avustuksia 
työttömille suunnattuun toimintaan

• Työttömien yhdistysten matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa 
Kajaani, Mikkeli, Näre ry Nurmes-Juuka-Valtimo, Rauma, Salo, Suonenjoki, 
TST ry Turku, Varissuo Turku

• Työttömille suunnattuja ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoimintoja JST ry 
Jyväskylä, PKTTY ry Pohjois-Karjala (Joensuu-Lieksa), Etappi ry Tampere 

• Kansalaistalotoimintaa Joensuu, Kemi, Oulu Kaukovainio 

• EHYT ry:llä ehkäisevän päihdetyön matalan kynnyksen Elokolo 
kohtaamispaikkatoimintaa Helsinki Kallio, Helsinki Kontula, Hyvinkää, Lahti, 
Pirkkala, Tampere Artteli, Tampere Mielikahvila, Turku keskusta 

• Työttömien keskusjärjestö ry - Jäsenjärjestöille kohdistetut avustukset 
Iisalmi, Imatra, Inari, Juuka, Kaavi, Kauhava, Kuhmoinen, Kouvola, Lahti, 
Lapinlahti, Lappeenranta, Mynämäki, Nokia, Orivesi, Rantasalmi, Saarijärvi, 
Savonlinna, Akaan Toijala, Vantaan Korso, Varsinais-Suomi, Ylivieska, Ylöjärvi

624.4.2019



STEAn avustuskokonaisuudet

• Erityisryhmien asumisen tukeminen

• Järjestöjen toimintaedellytyksien ja perusrahoituksen turvaaminen

• Kriisiauttamisen ja arjen turvallisuuden edistäminen

• Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

• Työelämäosallisuuden vahvistaminen

• Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen
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STEAn strategia

YHDENVERTAISUUTTA

Lisää yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta elämäntilanne ja 

tausta huomioiden sekä vähentää 
eriarvoisuutta

VOIMAVAROJA

Vahvistaa ihmisten 
voimavaroja, auttaa 

pitämään huolta 
itsestä, toisista ja 

ympäristöstä

KOHTAAMISIA

Vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja suvaitsevaisuutta, lisää 

erilaisten ihmisten 
kohtaamista 

ja keskinäistä 
ymmärrystä

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä 
hyödyntäen kaikkien 
osaamista. Tuomme 
avustetun toiminnan 
tuloksia yhdessä esille. 

AVOIMUUS

Toimintatapamme 
ovat ennakoitavia. 
Olemme avoimia 
uusille tekemisen 
tavoille.

PÄÄMÄÄRÄMME

Suomessa tehdään maailman 
parasta kansalaisjärjestö-
toimintaa, joka edistää 
kestävää hyvinvointia.

TEHTÄVÄMME

STEA vastaa osaltaan siitä, että 
Veikkauksen tuottoja käytetään 
tulokselliseen kansalaisjärjestö-
toimintaan.

ARVOT MITEN TOIMIMME

OIKEUDENMUKAISUUS
Olemme tasapuolisia, 
huomioiden toimijoiden erilaiset 
tarpeet ja osaamisen. Toiminta-
tapamme ovat yhdenmukaisia.
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STEA kehittää toimintaansa

• Avustuskäytäntöjä yhtenäistetään osana 
valtionavustusten uudistamista 

• Avustustoiminnan linjauksia tarkennetaan  

• Avustuslajien myöntämisen kriteerit päivitetään

• Haku- ja raportointilomakkeita kevennetään

• Toimintaympäristön rakenteiden muutokset 
huomioidaan

Mahdolliset muutokset toteutetaan siten, että 
järjestöillä on aikaa varautua niihin. 
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YHDENVERTAISUUTTA

Vähentää eriarvoisuutta ja 
lisää yhdenvertaisuutta sekä 
osallisuutta elämäntilanne ja 

tausta huomioiden

VOIMAVAROJA

Vahvistaa ihmisten 
voimavaroja, auttaa 

pitämään huolta 
itsestä, toisista ja 

ympäristöstä

KOHTAAMISIA

Vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ja 

suvaitsevaisuutta, lisää 
erilaisten ihmisten 

kohtaamista ja 
keskinäistä ymmärrystä

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
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Miten järjestömme 
tulisi vahvistaa 
ihmisten 
voimavaroja 
tulevaisuudessa?

Miten järjestömme 
voi edistää 
yhdenvertaisuutta 
toiminnassaan? 

Mikä on järjestömme 
vahvuus kohtaamisten ja 
keskinäisen ymmärryksen 
luomisessa nyt ja 
tulevaisuudessa?



Tehtävämme

Mitä tarkoittaa tuloksellinen kansalaisjärjestötoiminta? 

• Tuloksellisessa järjestötoiminnassa edetään kohti asetettuja tavoitteita, 
saadaan aikaan haluttua muutosta ja pystytään osoittamaan millä tavalla 
kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta. 
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Mitä tuloksellisuuden osoittaminen 
edellyttää järjestöltämme nyt ja 
tulevaisuudessa?

STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään 
tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan.



STEA-avustusten hakeminen

Avustusta haetaan verkkoasioinnin kautta (asiointi.stea.fi)

• Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakevan järjestön täytyy hakea 
hakukelpoisuutta rekisteröitymällä verkkoasiointiin

• Uusien hakijoiden rekisteröityminen on suositeltavaa tehdä vähintään kuukausi 
ennen hakemista 

• Jos avustuksen hakija on hakenut tai saanut avustusta aiemmin STEAlta, tai 
hakenut ja saanut ennen vuotta 2017 jaettuja raha-automaattiavustuksia Raha-
automaattiyhdistykseltä, ei kyseessä ole uusi organisaatio, vaan organisaation 
tiedot ovat jo olemassa STEAn verkkoasioinnista. 
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Paikka auki II – osatyökykyisten ja 
nuorten työllistämisen avustusohjelma

• Kohderyhminä ovat 

- vailla työkokemusta olevat alle 30-vuotiaat nuoret

- kaikki työikäiset, joiden on vamman, sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai 
muun syyn vuoksi vaikeaa työllistyä avoimille työmarkkinoille. 

• Paikka auki II -avustusohjelmassa sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta 
yhden tai useamman työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. 

• Järjestöillä tulee olla kokemusta palkattavan henkilön edustaman kohderyhmän kanssa 
toimimisesta. 

• Palkkauskustannusten lisäksi järjestöt voivat hakea avustusta työntekijän mentorointiin 
osatyökykyisiä henkilöitä palkattaessa. 

• Palkkaus 12kk tai oppisopimuksen keston mukaan

• Haku vuodelle 2020 on auki 3.4.-31.5.2019 uudella Paikka auki II - lomakkeella 
https://asiointi.stea.fi
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2019 avustushakujen aikataulut

Uusien avustusten hakeminen 
vuodelle 2020 on avoinna 
verkkoasioinnissa 3.4.-31.5.2019 klo 
16.15 mennessä

Jatkoavustusten hakeminen 
(käynnissä olevat hankkeet ja toiminnot) 
vuodelle 2020 on avoinna 
verkkoasioinnissa 1.8. - 30.9.2019 klo 
16.15 mennessä
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Stean vuosi 2019 aikajanalla
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• Vuodelle 2020 jaettava avustusmäärä on n. 380 miljoonaa euroa



Hakemuksen käsittely
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STEA
Arviointi-

ja 
avustus-

jaosto

STM

KESÄKUU -> - JOULUKUU - TAMMI-HELMIKUU

• Vastuu-
valmistelija 
käsittelee 
hakemuksen

• Avustus-
kokonaisuuksien
yhteiskäsittelyt

• STEAn
avustusehdotus

• Ottaa kantaa 
avustus-
ehdotukseen 

• Antaa 
lausunnon 
ehdotuksesta 
sosiaali- ja 
terveys-
ministeriölle

• Tekee avustus-
päätöksen

• Päätösesitys 
viedään 
puollettavaksi 
valtioneuvoston 
raha-asiain-
valiokuntaan



Hakemus, ehdotus, päätös
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• STEA julkaisee seuraavan avustusehdotuksensa joulukuun 2019 alussa

• STM tekee avustuspäätöksen vuoden 2020 tammi-helmikuun vaihteessa

• STEA lähettää tarvittaessa pyynnön täyttää tarkennettu talousarvio

• Tarkennetussa talousarviossa tulee huomioida avustusehdotuksen sisältö ja kuvata 
budjettimuutosten lisäksi toiminnan sisällössä tehtävät sopeutukset

• Avustuspäätöstä tulee noudattaa
 käyttötarkoitusteksti
 avustuspäätöksen ehdot ja rajoitukset



Seuraa STEAa:

www.stea.fi - Tiedotteet ja uutiset –osio

• Tutustu avustustietokantaan: http://avustukset.stea.fi/

• Facebook-sivu: STEAtekoja

• Twitter: @STEAtekoja

• Tilaa uutiskirje -> www.stea.fi/stea/ajankohtaista/uutiskirje

Osallistu keskusteluun STEAn strategiasta
twitterissä hashtagilla #yhteisöt2020


