Elämänote ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen
avustusohjelma
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Elämänote – peruslähtökohdat
• 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
• hyväksi havaitut toimintamallit leviävät alueille, joissa teemaan
liittyvää järjestötyötä ei ole aiemmin tehty
• hankkeissa löydetään avun tai tuen tarpeessa olevia ihmisiä,
jotka eivät ole aiemmin olleet mukana järjestötoiminnassa tai
jotka ovat jääneet tavoittamatta
• avustusohjelman hankkeiden keskinäinen yhteistyö lisää
hankkeiden tuloksellisuutta ja kohderyhmien saaman avun ja
tuen vaikuttavuutta
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Kohderyhmän tavoittaminen
Elämänote-avustusohjelmassa
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 voidaan tavoittaa ihmisiä, joita ei ole
aiemmin tavoitettu ja luoda asiakaspolkuja ihmisten tukemiseksi
• miten hankkeissa tavoitetaan uusia kohderyhmiä
• esimerkiksi kumppanijärjestöjen avulla voidaan löytää sellaisia
kohderyhmiä, joiden tavoittaminen on aiemmin ollut haasteellista.
Näin myös kumppanijärjestön osaaminen saadaan mukaan
hankkeeseen.
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Konkreettisia esimerkkejä
toiminnasta
Hankkeilla voidaan esimerkiksi
• vahvistaa sosiaalisia kontakteja, jolloin yksinäisyys ja
turvattomuus vähenee
• luoda toimintaa asuinalueille tai taloyhtiöiden yhteisiin tiloihin
(esim. pop up -tapahtumien tai liikunnan keinoin)
• toteuttaa löytävää työtä, rakentaa asiakaspolkuja tai räätälöidä
taloudellisen tilanteen, elämäntilanteen ja asumisen ratkaisuja
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Elämänote-avustusohjelmaan hakeminen
• Elämänote-avustusohjelmaan valitaan uusia, lähtökohtaisesti 3½-vuotisia
hankkeita vuosille 2018-2021
• 3.4.2018 päättyvässä erillishaussa haetaan avustusta vuodelle 2018.
Hankkeiden on mahdollista käynnistyä heinä-elokuussa
avustuspäätöksen jälkeen. Avustusohjelmaan ei oteta uusia hankkeita
tulevina vuosina.
• Ohjelmaan valittavissa hankkeissa voidaan kehittää uutta tai levittää jo
olemassa olevia hyviä käytänteitä tai toimintamalleja
• Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella 20—25 hanketta ja
koordinaatiohanke.
• Hakemuksia arvioitaessa sovelletaan STEAn yleisiä hakemusten
arviointikriteereitä. Lisäksi arvioidaan hankkeen soveltuvuutta
ohjelmahankkeiden kokonaisuuteen.
• Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2018 noin 2,5
miljoonaa euroa ja koko ohjelmakauden aikana yhteensä noin 17,5
miljoonaa euroa
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Edellytykset ohjelmahankkeille
ja koordinaatiohankkeelle
• Hankkeilta edellytetään osallistumista verkoston toimintaan ja
oman osaamisen hyödyntämistä ohjelman kehittämistyössä.
• Koordinaatiohankkeen tehtävä on auttaa sisäisessä
verkostoitumisessa ja vuorovaikutuksessa ja viestiä ohjelman
toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista sidosryhmille.
• Koordinaatiohanke tukee yksittäisiä hankkeita neuvonnalla,
ohjauksella ja koulutuksilla.
• Koordinaatiohankkeen tulee sisältää myös ohjelmatason ja
yksilötason hyötyjä mittaavaa arviointia. Koordinaatiohankkeeseen
voi myös liittyä tutkimusta.
• Koordinaatiojärjestöltä edellytetään riittävän vahvaa rakennetta ja
osaamista verkoston tukemiseksi sekä avustusohjelman
substanssialueen tuntemusta.
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