Suomi 100 -avustusohjelmat
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Ylimääräinen haku
• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää ylimääräisen
avustushaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan itsenäisyyden
juhlavuoden kunniaksi
• Ylimääräinen avustushaku on auki 20.2.- 31.3.2017, ja siinä
haetaan avustusta vuodelle 2017
• avustusta haetaan verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi
• STEA käsittelee avustushakemukset toukokuussa ja tekee
sen jälkeen STM:lle avustusehdotuksen
• STM pyytää ehdotuksesta lausunnon arviointi- ja
avustusjaostolta ja tekee sen jälkeen avustuspäätöksen
• Uudet avustusohjelmat voivat käynnistyä välittömästi
avustuspäätöksen jälkeen kesällä 2017

Avustusohjelmat toteutetaan
vuosina 2017–2020
• Kuhunkin ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin 20–25
erillistä hanketta.
• Kaikki ohjelmiin valittavat hankkeet käynnistetään samaan aikaan
• Hakemuksia arvioitaessa sovelletaan STEAn yleisiä hakemusten
arviointikriteereitä. Lisäksi arvioidaan hankkeen soveltuvuutta
ohjelmateemaan.
• Ohjelmille valitaan hakemusten perusteella erilliset
koordinaatiohankkeet, joiden tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman
verkottumiselle ja vuorovaikutukselle, tukea yksittäisiä hankkeita
neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen keinoin sekä viestiä ohjelman
toiminnasta ja tuloksista.
• Lisäksi STEA nimeää henkilöstönsä keskuudesta erilliset
vastuukoordinaattorit kullekin avustusohjelmalle.

Ohjelmien rahoitus
• Avustusohjelmat rahoitetaan ennen rahapeliyhteisöjen
yhdistämistä muodostuneista jakamatta jääneistä pelituotoista.
• Ylimääräiseen hakuun vuonna 2017 ehdotetaan kohdennettavaksi
11 miljoonaa euroa aikaisempina vuosina jakamatta
jääneestä/vuonna 2016 toimeenpannuista rahapeleistä kertyneistä
tuotoista.
• 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
käynnistämis-, kehittämis- ja levittämishankkeet.

Suomi 100 -avustusohjelmat
• Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden
vähentämiseksi
• Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn
parantamiseksi
• Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma
yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
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Kaikille eväät elämään avustusohjelma eriarvoisuuden
vähentämiseksi (1/2)
• Ohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai
haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet
• Toiminnan keskiössä on koko perheyhteisö ja tavoitteena arjen
tukeminen kohderyhmän tarpeista käsin
• Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta
• Torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa
• Tarkoituksena on hyödyntää järjestöjen osaamista virallisten
palveluiden lisänä
• Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 noin 4
milj. euroa.

Kaikille eväät elämään avustusohjelma eriarvoisuuden
vähentämiseksi (2/2)
• Käytännössä ohjelmahankkeilla voidaan esimerkiksi:
• tarjota perheille arjen apua haasteellisessa elämäntilanteessa
• hyödyntää vapaaehtoisia perheiden tukihenkilöiksi ja rinnalla
kulkijoiksi
• vahvistaa onnistumisen kokemuksia tai lisätä positiivisia
ihmissuhteita
• saada vertaisen apua omaan tilanteeseen
• Toiminta voi nivoutua myös palveluketjuksi julkisen järjestelmän
kanssa
• yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi koulujen,
perhepalveluiden tai aikuissosiaalityön kanssa.
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Toimintakyky kuntoon
- avustusohjelma työikäisten
toimintakyvyn parantamiseksi (1/2)
• Avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden
toimintakyky
1. on heikentynyt sairauden, vamman, osattomuuden, huono-osaisuuden tai
vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai
2. on vaarassa heikentyä sosiaalisten ongelmien, osattomuuden tai
epäterveellisten elämäntapojen takia.

• Esimerkkejä kohderyhmästä 1.
•
•
•

ihmiset, jotka saavat kuntoutustukea (määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
Ihmiset, jotka ovat olleet pitkään sairauslomalla ja ovat hakemassa työkyvyttömyyseläkettä tai
kuntoutustukea
Pitkäaikaistyöttömät, joiden työkyky on vakavasti heikentynyt ja työelämään paluu on
vaikeutunut

• Esimerkkejä kohderyhmästä 2.
•
•
•
•

Työelämässä mukana olevat päihteiden riskikäyttäjät
Työelämässä mukana olevat ihmiset, joiden fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut laskua
(ylipaino, elämäntapasairaudet)
Työelämässä mukana olevat ihmiset, joiden toimintakyky on vaarassa heiketä uuden sairauden
tai vamman takia
Työttömäksi jääneet ihmiset, joiden toimintakyky on laskenut työuraa vaarantavalla tavalla

Toimintakyky kuntoon
- avustusohjelma työikäisten
toimintakyvyn parantamiseksi (2/2)
• Ohjelman päätavoitteena on kohderyhmään kuuluvien aktiivinen
toimijuus. Tavoitteena on
• vahvistaa kohderyhmäläisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
toimintakykyä,
• lisätä kohderyhmäläisten arjen liikuntaa ja tukea heidän elämäntapojen
muuttamista terveellisemmiksi sekä
• parantaa kohderyhmäläisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

• Avustusharkinnassa painotetaan esimerkiksi seuraavia asioita:
• Kohderyhmän aktiivisuus toimijana avustettavan toiminnan kaikissa
vaiheissa
• Kohderyhmäläisten toimintakyvyn kokonaisuuteen vaikuttavien
toimintojen kehittäminen
• Työelämässä pysymiseen tai sinne palaamisen vaikuttavien toimintojen
kehittäminen

• Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 noin 3 milj.
euroa.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelma yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 1/3
Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta:
a)

Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista soteja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena.

a)

Tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa

Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 yhteensä noin 4
milj. euroa.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelma yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 2/3
a)

Vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen
muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä
maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyön tukena
• Nivomalla yleishyödyllinen järjestötoiminta palvelujärjestelmän
yhteyteen on mahdollista luoda toimivampia palvelupolkuja ja tarjota
monipuolisempia keinoja ihmisten tukemiseksi.
• Tämä edellyttää toimivaa yhteistyötä ja sen pohjana olevaa
maakunnan toimintaan soveltuvaa rakennetta.
• Järjestöillä on merkittävä rooli myös kokemustiedon keräämisessä
jäseniltään ja alueiden asukkailta sekä asukasosallisuuden
edistämisessä.
• Jokaiseen maakuntaan on tarkoitus käynnistää erillinen hanke, joka
koordinoi maakunnan järjestöjen muutostyötä ja tukee järjestöjen
keskinäistä yhteistyötä, muutosvalmiuksia sekä verkottumista
sosiaali- ja terveyspalveluista järjestämisvastuussa olevien
maakuntien ja kuntien kanssa.
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Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelma yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 3/3
b) Tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia
osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa
• Ohjelmassa kokeillaan ja hyödynnetään digitaalisia keinoja, joissa
•
kehitetään uusia ratkaisuja järjestö- ja kansalaistoimintaan
•
luodaan uusia auttamismuotoja järjestötoimintaan ja väyliä
esim.
•
•

•
•

kansalaiskuulemisen edistämiseksi
sähköisten palveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi

tarjotaan mahdollisuuksia osallistumiseen ja mielekkääseen
tekemiseen, kuulluksi tulemiseen ja yhteisöllisyyden
kokemuksiin
edistetään vapaaehtoistoiminnan kysynnän ja tarjonnan
kohtaamista

Koordinaatiohanke kullekin
avustusohjelmalle
• Kullekin avustusohjelmalle haetaan yhtä koordinaatiohanketta
• Koordinaatiohankkeen tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman
sisäiselle verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä
vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa.
• Yksittäisten hankkeiden verkottamisen, tukemisen ja
koulutuksen keinoin tavoitellaan parempia tuloksia ja
vaikutuksia.
• verkosto mahdollistaa myös paremman tiedon vaihdon,
yhteisen oppimisen alustan ja hyvien käytäntöjen leviämisen
• Koordinaatiojärjestö voi järjestää koulutusta, erilaisia tilaisuuksia
ja sidosryhmätapaamisia ohjelmateemaan liittyen
• Koordinaatiojärjestöltä edellytetään riittävän vahvaa rakennetta ja
osaamista verkoston tukemiseksi sekä avustusohjelman
substanssialueen tuntemista.
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Mitä ohjelma edellyttää hankkeilta?
• Ohjelmaan valittujen hankkeiden edellytetään toimivan ohjelman
tavoitteen edistämiseksi
• osallistumalla järjestettävään koulutukseen, tilaisuuksiin ym.
• toimimalla aktiivisesti ja jakamalla omaa osaamista myös
toisten hyödyksi
• hyödyntämällä käytettävissä olevia resursseja verkoston
hyödyksi
• Ohjelmien tueksi voidaan hakea avustusta myös erilliselle
arviointi- tai tutkimushankkeelle
• edellytetään tiivistä yhteistyöstä koordinaatiohankkeen ja
STEAn ohjelmavastaavan kanssa
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Ohjelmiin hakeminen
• Ohjelmahankkeita haetaan C-hankkeina verkkoasioinnissa
• Täytä huolellisesti Ohjelmat-välilehti
• Alla esimerkki:
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Ohjelmiin hakeminen
• hankkeet 3½-vuotisia (2017-2020)
-> 31.3. jätetyssä hakemuksessa talousarvio vuosille 2017,
2018 ja 2019
-> jatkohakemus 30.9.2017 mennessä, jossa talousarvio
vuosille 2018, 2019 ja 2020
• seuranta normaalisyklin mukaan (vuoden 2019 keväällä
väliraportti vuosista 2017 ja 2018)
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