Ajankohtaista STEA-avustuksista

Ari Mattila
Työttömien Keskusjärjestön syyskoulutus 1.12.2021

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA)
• on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen
valtionapuviranomainen
• vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen
kansalaisjärjestöjen toimintaan
• hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja
hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia.
• Sosiaali- ja terveysministeriö päättää jaettavista avustuksista
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Ajankohtaista 2021
- STEAn verkkoasiointi ja verkkosivut
STEAn verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) toiminnot ovat nyt käytettävissä uudella alustalla.
• Ns. vanha verkkoasiointi poistui käytöstä lokakuussa 2021 – muutos ei aiheuttanut

toimenpiteitä verkkoasioinnin käyttäjille.
• Verkkoasiointiin kirjautuminen säilyi ennallaan ja kaikki järjestön tiedot siirtyivät
uuteen asiointiin automaattisesti.
STEAn verkkosivut (stea.fi) uudistettiin kesäkuussa 2021
• Uudistusten taustalla verkkopalveluiden käytettävyyden ja saavutettavuuden
parantaminen, samalla vanhentunut käyttöjärjestelmä vaihdettiin uuteen.
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Ajankohtaista 2021
- valtionavustustoiminnan kehittäminen ja
digitalisointi -hanke
• Tavoitteena yhdistää eri valtionapuviranomaisten käytäntöjä
• Tulossa yhteinen tietojärjestelmä avustusten hakuun ja käsittelyyn sekä julkinen
tietokanta myönnetyille avustuksille
• Lisätietoja hankkeesta valtiovarainministeriön verkkosivuilla
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Ajankohtaista 2021
- rahapelituottojen tuotonjaon tulevaisuus
• Taustalla
• Veikkauksen tuottojen aleneminen (korona, pelihaittojen ehkäisyn tehostaminen)
• rahapelitoiminnan tuottojen jaosta vastaavien ministeriöiden asettaman selvitysryhmän
selvitys rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista (julkaistu 26.2.2021
valtioneuvoston julkaisuarkistossa).
• arpajaislain uudistus
• Eteneminen
• Hallituksen puoliväliriihi: Veikkauksen tuottojen alenemisen kompensointia jatketaan
2022 ja 2023, tuottojen jakomalli parlamentaariseen käsittelyyn, avustuksen saajien
kuuleminen ja vaikutusten arviointi käynnistyy 2021.
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Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen
rahoitusmallivalmistelu etenee
• Valtioneuvosto asetti pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on
laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen
rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien.
• Vuoden 2022 alkupuolella käynnistetään hallituksen esityksen valmistelu, jossa määritellään
tarvittavat lainsäädäntöä koskevat muutokset. Rahoitusmalliuudistusta koskeva hallituksen
esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022.
• Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta käynnistyy 1.1.2024 alkaen.
• Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille
avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.
• Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman
korvamerkintää käyttökohteesta.
• Nykyisten Veikkausten avustustensaajien avustukset rahoitetaan jatkossa uudelta momentilta,
jonka koko ei ole kytköksessä Veikkauksen voittovaroihin, vaan sen taso määritellään valtion
talousarvioprosessissa.
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Rahoitusmalli –hankkeen valmistelusta
vastaava hankeryhmä kuulee edunsaajia
• Rahoitusmallivalmistelusta vastaava hankeryhmä kutsuu avustuksensaajia avoimeen
Otakantaa.fi kuulemiseen valmisteltavaa rahoitusmalliluonnosta koskien 1.12.-8.12.
välillä.
• Tämän lisäksi valtiosihteeri Henrik Haapajärvi esittelee uudistusluonnosta ja vastaa
kysymyksiin Teams-tapaamisessa 2.12.2021 klo 10.00-11.30.

• Järjestöiltä ja kansalaisyhteiskunnan edustajilta pyydetään erityisesti heidän
näkemyksiään suunnitellun rahoitusmalliuudistuksen ennustettavuudesta, vakaudesta
sekä vaikutuksista avustuksensaajien autonomiaan.
• Lisätietoja: osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston
kanslia, seppo.maatta@gov.fi
• Ilmoittautuminen Teams-tapaamiseen 1.12. klo 15 mennessä
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RAY/STEA-avustukset 2010 –>
(valtion talousarvio)
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Milj. €
278,20
268,20
282,18
301,00
308,00
309,30
315,30
323,10
357,98
363,29
385,00*
362,44*
ARVIO n. 330 **

STEA-avustukset 2010-2021 valtion talousarviossa
(2022 summa arvio)
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* Rahapelitoiminnan tuottojen alenema kompensoitu mm. alentamalla arpajaisveroa (2021) sekä RAY:n jakamatonta tuottoa hyödyntämällä
** Viimeisin hallituksen esitys n. 360 miljoonaa euroa. Summa vahvistuu, kun hallituksen tekee eduskunnalle täydentävän talousarvioesityksen ja eduskunta
hyväksyy valtion talousarvioesityksen (joulukuu).

STEA-avustustietokanta

• Yksityiskohtaiset tiedot kaikista avustuskohteista verkkosivulla
avustukset.stea.fi

9

STEA-avustusten hakeminen ensi vuonna
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Avustusprosessi
Avustusten haun valmistelu
STEAssa (marras-helmikuu):
- Painotukset
- Ohjeiden päivitys
- Linjaukset
- Avustusasioiden
neuvottelukunta ottaa kantaa
painotuksiin ja linjauksiin
- Sosiaali- ja terveysministeriö
päättää painotuksista.

Avustusten haku avataan
verkkoasiointiin
- huhti-toukokuu uudet
hakemukset
- elo-syyskuu
jatkohakemukset

Hakuilmoitukset ja hakuohjeet
julkaistaan STEAn verkkosivuilla
(maaliskuu)
STEAn asiantuntijat vastaavat
hakemuksia koskeviin kysymyksiin
puhelimitse ja sähköpostitse

Avustushakemusten
käsittely STEAn
toimialaryhmissä ja
avustuskokonaisuudet ryhmissä
(kesäkuu-joulukuu)
- Hakemuksen tiedot,
toimintaympäristötieto,
seuranta- ja
valvontatieto.

Arviointi- ja
avustusjaosto antaa
sosiaali- ja
terveysministeriölle
lausunnon
avustusehdotuksesta.
Sosiaali- ja
terveysministeriö
käsittelee
avustusehdotusta
(joulukuu-tammi/helmikuu)

STEA lähettää avustusta
Avustuksen hakijat voivat
hakeneille
lähettää kannanoton
avustusehdotuksen
avustusehdotukseensa
verkkoasiointiin ja julkaisee sosiaali- ja terveysministeriön
avustusehdotuksen sivulla
kirjaamoon joulukuussa
avustukset.stea.fi
(tarkemmat ohjeet
(joulukuun alku)
verkkoasiointiin
lähetettävässä
avustusehdotuksessa)

Sosiaali- ja terveysministeriö
vie avustuspäätösesityksen
puollettavaksi rahaasiainvaliokuntaan, jonka
jälkeen ministeri päättää
myönnettävistä avustuksista.
(tammi-helmikuu)

STEA lähettää
avustuspäätökset avustusta
hakeneille verkkoasiointiin ja
julkaisee avustuspäätöksen.
Avustuspäätökseen voi
hakea oikaisua 30 päivän
kuluessa päätöksestä.

STEAn strategia 2020–
TEHTÄVÄMME

PÄÄMÄÄRÄMME

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

Suomessa on maailman parasta
kansalaisjärjestötoimintaa
vahvistamassa kestävää hyvinvointia.
YHDENVERTAISUUTTA

ARVOT
OIKEUDENMUKAISUUS

MITEN TOIMIMME

Lisää yhdenvertaisuutta ja
osallisuutta ihmisten
elämäntilanteet ja taustat
huomioiden, vähentää
eriarvoisuutta

Olemme tasapuolisia. Huomioimme
toimijoiden erilaiset tarpeet ja
osaamisen. Toimintatapamme ovat
yhdenmukaisia.

AVOIMUUS

Toimintatapamme ovat
ennakoitavia. Olemme avoimia
uusille tekemisen tavoille.

YHTEISTYÖ

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

KOHTAAMISIA

Vahvistaa ihmisten
voimavaroja, auttaa
pitämään huolta
itsestä, toisista ja
ympäristöstä

Vahvistaa yhteisöllisyyttä
ja suvaitsevaisuutta, lisää
erilaisten ihmisten
kohtaamista
ja keskinäistä
ymmärrystä
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STEA-avustukset jaetaan neljään
avustuskokonaisuuteen:
1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten
viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja
jäsenjärjestöjen tukeminen.
2. Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä
elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon
ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua
avun piiriin.
3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen
Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä
sosiaalisten taitojen vahvistamista.

4. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen
Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja
ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös
vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.
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STEA-avustukset - kenelle
• STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille
yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen
• Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt
yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden
tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
Suomessa
• STEA arvioi avustuskelpoisuutta kunkin toimijan sääntöjen perusteella
• Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä
toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen
tilikauden toiminnasta
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STEA-avustukset – kenelle ei
• STEA-avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, valtion virastoille,
kunnille tai seurakunnille
• Avustusta ei myönnetä taloudellista etua tavoitteleville
ammatinharjoittajille, yhtiöille ja osuuskunnille
• STEA ei ehdota avustuksia myönnettäväksi Ahvenanmaalle tai ulkomaille
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
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STEA-avustukset - mihin
• STEA-avustuksia myönnetään vain hakemuksesta
• Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista
• Avustusehdotuksen valmistelussa STEA käyttää kokonaisharkintaa
• Harkinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:
• tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
• avustus kohdistuu STEAn määrittelemien avustuskokonaisuuksien ja linjausten
mukaiseen toimintaan
• avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon
•
•
•
•

avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki, avustuksen hakijan omat varat
hankkeen tai toiminnan laatu, laajuus ja toimintaympäristötieto
avustuksen hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus
avustuksen hakijan aiemmin STEA-avustuksella tekemän toiminnan laatu ja tuloksellisuus
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Avustettavaa toimintaa suunniteltaessa
tulee kiinnittää erityistä huomiota:
• toimintaympäristön kartoittamiseen ja toimintaympäristön muutostarpeiden
tunnistamiseen
• kohderyhmän osallistamiseen toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja
kehittämiseen
• toiminnan tavoitettavuuteen ja avoimen osallistumisen mahdollistamiseen
• toiminnan konkreettisten tavoitteiden asettamiseen
• toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen
• yhteistyömahdollisuuksiin muiden toimijoiden kanssa
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1) Uudet hanke- ja investointiavustukset haetaan ja
myönnetään kerralla koko hankeajaksi
• Uusia investointi- ja hankeavustuksia (C-avustus) haetaan keväällä yhdellä
hakemuksella koko toiminnan ajaksi. Avustukset myönnetään hakijalle yhdellä
avustuspäätöksellä.
• Vuodelle 2023 haetut uudet hanke- ja investointiavustukset saavat avustuspäätöksen
koko hankekaudelle, joka voi olla korkeintaan kolme vuotta. Jatkohakemuksia ei näille
uusille avustuksille enää tarvitse tehdä.
• Hankkeen kulut ja tuotot jaetaan talousarviolomakkeella eri vuosille. Niiden
yhteenlaskettu summa ilmoitetaan lomakkeen Nyt haettava STEA-avustus 2023 kohdassa.

• Hakemuslomakkeelle voi täyttää hankkeen talousarvion korkeintaan kolmelle vuodelle.
Hanke voi kuitenkin olla kestoltaan myös lyhyempi.
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2) Uudet kohdennetut toiminta-avustukset ja
yleisavustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan
• Kohdennettuja toiminta-avustuksia tarkoitukseltaan rajattuun vakiintuneeseen
yleishyödylliseen toimintaan (Ak-avustus) sekä yleisavustuksia avustuksen hakijan
sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan ja siihen liittyviin yleiskuluihin (Ayavustus) haetaan keväällä 2022 ns. perinteisellä tavalla eli avustus myönnetään
vuodeksi kerrallaan.

• Jos avustuksella rahoitettua toimintaa halutaan jatkaa seuraavana vuonna, tulee
avustukselle hakea jatkoavustusta elo-syyskuun hakuaikana
• Toiminta-avustusten ja yleisavustusten kulut ja tuotot jaetaan talousarviolomakkeella eri
vuosille.

• Vain vuodelle 2023 haettava summa ilmoitetaan lomakkeen Nyt haettava STEA-avustus
2023 -kohdassa.
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3) Jatkohakemukset haetaan elo-syyskuussa
• Käynnissä oleville STEA-avustuskohteille (kohdennetut toiminta-avustukset ja
yleisavustukset) voi hakea jatkoavustusta elo-syyskuussa
• STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty verkkoasioinnissa asetettuun
määräaikaan mennessä.
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STEA-avustukset ESR-hankkeiden
omarahoitusosuuksien kattamiseen
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Julkisten avustusten yhdistäminen
• Jos samaan toimintaan haetaan avustusta STEAn lisäksi myös muilta
rahoittajilta, tulee hakijan tutustua eri rahoittajien tukiehtoihin tarkoin jo
etukäteen.
• Toisen rahoittajan sääntöjen tulee mahdollistaa avustusten yhdistäminen
ja STEA-avustuksen käyttämisen osarahoituksena
• Mikäli STEA-avustusta halutaan käyttää muun julkisen rahoituksen
osarahoituksena, on selvitettävä rahoituksen ehdoista tai myöntäjältä,
onko muuta julkista rahoitusta säätelevässä lainsäädännössä määrätty
julkisen tuen enimmäismäärä.
• Tarkoituksena on myös varmistaa, etteivät avustukset yhteen laskettuna
nouse kuluja suuremmiksi.
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STEA-avustuksen hakeminen ESR-hankkeen
omarahoitusosuuteen
• STEA-avustusta voidaan kohdentaa vain tavoitteiltaan ja toiminnoiltaan
STEAn avustuslinjausten mukaisten ESR-hankkeiden
omarahoitusosuuteen
• STEA-avustuksia ESR-hankkeen omarahoitusosuuteen ei ehdoteta
heikoimmilla perusteilla kuin muihin avustuskohteisiin.
• Haettaessa STEAlta uutta C-hankeavustusta ESR-hankkeen
omarahoitusosuuteen hakemuksesta tulee kuvata:
• miltä viranomaiselta ESR-rahoitusta haetaan
• mikä on ESR-rahoituspäätöksen arvioitu aikataulu
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STEA- ja ESR -rahoitusten hakujen
yhteensovittaminen
• Järjestön vastuulla on tarkistaa eri lähteistä tulevien rahoitusten
yhteensopivuus jo hakuvaiheessa.
• Mikäli uutta STEA-avustusta haetaan yhdistettäväksi uuteen ESRhankkeeseen, tulee ESR-hankkeen sisällön ja tavoitteiden olla kuvattuna
suunnitelmallisesti jo STEAn avustushakemuksessa.
• Avustuksia voi perustellusta syystä esittää käytettäväksi myös takautuvasti
ESR-hankkeen kustannuksiin, mikäli ESR-hanke on alkanut jo ennen
STEAn avustuspäätöstä
• Avustuksia ei kuitenkaan ole perusteltua esittää sellaisille ESR-hankkeille,
joista on jo olemassa hallinnoivan viranomaisen tukipäätös, ja jossa
omarahoitusosuus todetaan katettavan muusta kuin STEA-avustuksesta.
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Rakennerahastojen aikataulut ja yhteystiedot
• Rahoituksia yhteen sovitettaessa järjestöjen tulee ottaa
yhteyttä sekä STEAan että ESR-viranomaisiin
(rakennerahastot) jo ennen hakemuksen jättämistä
• Kaikkien rakennerahastojen tiedotteet ESR-hauista ja
yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi
• Rakennerahasto -Ely-keskukset Häme, Etelä-Savo, PohjoisPohjanmaa, Keski-Suomi) määrittävät ESR-tukiprosentin ja
periaatteet hyväksyä muita rahoituslähteitä

-omarahoitusosuudeksi
-tai julkiseksi tueksi
-tai muuksi julkiseksi tueksi
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STEA-avustusten kohdentaminen
omarahoitusosuuksiin avustuspäätöksissä

• Rahoitusten yhdistäminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa,
että STEAn avustuspäätöksessä on maininta siitä, että STEA-avustusta
voidaan käyttää kyseisistä rahastoista myönnettäviin hankkeisiin
omarahoitusosuutena.
• Mikäli avustuspäätöksessä ei ole tätä mainintaa, on avustuspäätöksen
ehtoihin ja rajoituksiin mahdollista hakea muutosta, mikäli muutos on
avustuksen käyttötarkoituksen ja myönnetyn avustusmäärän puitteissa
mahdollinen
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Ohje hakemiseen: STEAlta haettavat uudet Chankkeet omarahoitusosuuksien kattamiseen
Hakemuksen sisältö
• STEAlle tehtävässä ESR-omarahoitusosuushankehakemuksessa kuvataan tiiviisti vain ne
ESR-hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet, joista hakija on hankkeessa pääasiallisessa
vastuussa (eli ne sisällöt, jotka mahdollistuvat STEAlta haettavan omarahoitusosuuden
ansiosta).
• Hakemuksen mukaan liitettävästä ESR-hankehakemuksesta saadaan tarvittaessa lisätietoja
muusta hankekokonaisuudesta.
Hakemuksen talousarvio
• STEA:n ESR –omarahoitusosuushankkeen talousarviossa ei omarahoitusosuutta eritellä
tarkemmin vaan summa on kokonaisuudessaan rivillä ’muut kulut’.
• Hankehenkilöstöä ei eritellä tässä yhteydessä.
Hakemuksen liitteet
• Hakijan tulee liittää hakemukseen mukaan varsinainen ESR-hankehakemus tai hankepäätös
talousarvioineen sekä myös ESR-hankkeen käsittelijän yhteystiedot ELY-keskuksesta.

Uusien STEA-hankeavustusten haku
toukokuussa 2022
• Seuraavan kerran uusia STEAn C-hankkeita omarahoitusosuuksiin voi näillä näkymin
hakea keväällä 2022.
• Uusia STEA-hankeavustuksia (C-avustus) haetaan yhdellä hakemuksella koko toiminnan
ajaksi. Avustukset myönnetään hakijalle yhdellä avustuspäätöksellä.
• Uudet hankeavustukset saavat avustuspäätöksen koko hankekaudelle, joka voi olla
korkeintaan kolme vuotta. Jatkohakemuksia ei näille avustuksille enää tarvitse tehdä.
• STM:n avustuspäätös STEAn kevään 2022 hausta tulee näillä näkymin alkuvuodesta
2023.
• ESR+ ja STEA tukien yhdistäminen onnistuu aikataulujen puolesta sujuvimmin seuraavan
kerran niiden ESR+ hankkeiden osalta, jotka ovat suunnittelu/hakuvaiheessa keväällä
2022 ja jotka ovat käynnistymässä alkuvuonna 2023 tai sen jälkeen.
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Lisätietoja
• Verkkosivut: www.stea.fi (ohjeet, avustusopas, tiedotteet ja yhteystiedot)
• Avustustietokanta: avustukset.stea.fi
• Verkkoasiointi: asiointi.stea.fi
Yhteystiedot:
• Sähköpostiosoite: stea@stm.fi (etunimi.sukunimi@stm.fi)
• p. 0295 16001 (valtioneuvoston vaihde)
• STEA, Kirkkokatu 14, Helsinki
• Tilaa STEAn uutiskirje sähköpostiisi verkkosivulta www.stea.fi (etusivun
alaosassa painike Tilaa uutiskirje)
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