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STEA
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaalija terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen
valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista
sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja
hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Valtionavustuksen myöntämisen
yleiset edellytykset
(valtionavustuslaki 688/2001)
• Avustusta voidaan myöntää, jos:
1. tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
2. myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle
asetettujen tavoitteiden kannalta
3. sitä pidetään tarpeellisena hakijan saama muu julkinen
tuki sekä sen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan
laatu ja laajuus huomioon ottaen
4. avustuksen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä
kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä
vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa.
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Oikeat ja riittävät tiedot
• Hakijan tulee antaa STEAlle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen
käyttötarkoituksesta sekä muista seikoista, joita STEA tarvitsee
hakemuksen ratkaisemiseksi
 Avustettavaksi haettava toiminta tulee kuvata riittävän
selkeästi avustushakemuksessa.
 Viranomainen ei voi myöntää avustusta toimintaan, jota
hakija ei ole avustushakemuksessaan esittänyt.
 Avustusvalmistelijan on pystyttävä tiivistämään olennaiset
tiedot hakemuksesta avustuspäätökseen.
 Avustushakemus ja sen perusteella tehty avustuspäätös
asettavat ehdot ja rajoitukset avustuksen hyväksyttävälle
käytölle.
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Kuka voi hakea avustusta?
• Avustusta voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille
yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseen.

• Avustuksia ei ole tarkoitettu lakisääteisten julkisten
palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen.
• Avustuksia ei myönnetä laajamittaiseen rahavälitteiseen,
elinkeinotoimintaa lähellä olevaan toimintaan tai lakisääteisten
julkisten palveluiden rahoittamiseen.
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Avustuslajit
rahoitusmuotoina
Toiminta-avustus voidaan myöntää avustuksen saajan
toimintaan yleisesti (yleisavustus Ay) tai tiettyyn osaan sen
toiminnasta (kohdennettu toiminta-avustus Ak).
Erityisavustus voidaan myöntää:
1) investointiavustuksena (B) aineellisen tai aineettoman
hyödykkeen hankintaan; tai 2) hankeavustuksena (C)
käynnistämis- tai kehittämishankkeeseen tai muuhun
tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuun hankkeeseen.
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2018 tärkeät päivämäärät
1. Erillishaku 5.2.-3.4. klo 16.15
• vain avustusohjelmiin tai
pienavustuksiin liittyvät
hakemukset
• avustusehdotus toukokuussa,
avustuspäätös kesällä 2018
2. Uusien avustusten haku
10.4.-31.5. klo 16.15
• vuonna 2019 käynnistyvien
uusien hankkeiden ja
toimintojen hakemukset
• avustusehdotus joulukuussa,
avustuspäätös
tammi/helmikuussa 2019

asiointi.stea.fi

3. Jatkoavustusten haku
14.8.-1.10. klo 16.15
• käynnissä olevien hankkeiden ja
toimintojen jatkoavustusten
haku vuodelle 2019
• avustusehdotus joulukuussa,
avustuspäätös
tammi/helmikuussa 2019
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2018 tärkeät päivämäärät (2)
1. Väliraportti 3.4. mennessä
• hankkeet, joilla 3. toimintavuosi
• raportointitehtävä
verkkoasioinnissa

asiointi.stea.fi

2. Tuloksellisuus- ja
vaikutusselvitys 3.4. mennessä
• yleisavustuksen saajat
• raportointitehtävä
verkkoasioinnissa
3. Vuosiselvitys 31.5.
• kaikki vuonna 2017 avustusta
käyttäneet järjestöt
• raportointitehtävä
verkkoasioinnissa
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Verkkoasiointi
asiointi.stea.fi
• Ilmoita järjestö

asiointi.stea.fi

• Avustusten haku
• Avustusten maksut
• Muutoksenhaku
• Raportointitehtävät

- lisätietopyyntöjä
- tarkennettu talousarvio

• Avustusehdotus ja -päätös

- ilmoitukset
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Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman
painotukset vuodelle 2019
Uusia avustuksia ehdottaessaan STEA painottaa toimintoja,
joissa
• kehitetään toimintaa ja kokeillaan uutta. Myös perustoiminnan
osana voi tehdä kehittämistyötä.
• kehitetään ja luodaan uudenlaista järjestötoimintaa käyttäen
hyväksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.
• kiinnitetään huomiota järjestötoiminnan laatuun ja kykyyn vastata
muutoksiin: miten järjestöt osaavat hyödyntää esimerkiksi
sähköisiä kanavia omassa viestinnässään tai kehittää omaa
organisaatiotaan vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin
mahdollisimman hyvin.
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Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman
painotukset vuodelle 2019
Uusia avustuksia ehdottaessaan STEA painottaa toimintoja, joissa
• hyödynnetään erilaista teknologiaa toimintakyvyn edistämisessä. Järjestöt
edistävät hyvinvointia ja terveyshyötyjä tuottavien sähköisten sovellusten
kehittämistä, käyttöönottoa ja arviointia. Järjestöt voivat auttaa ihmisiä uusien
teknologioiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Teknologiaa
kehitettäessä on aina muistettava huomioida toiminnan saavutettavuus ja
esteettömyys.
• viedään apua, tukea ja toimintakykyä edistäviä toimia sinne, missä ihmiset
ovat. Painotetaan hankkeita, joissa jalkaudutaan ja viedään tukea ihmisille,
jotka eivät itse aktiivisesti pysty hakeutumaan järjestötoiminnan piiriin.
• korostetaan varhaista tukea eri toiminnoissa.
• vaikutetaan hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen siten, että
haasteellisissa tilanteissa elävät ihmiset ovat aktiivisesti mukana jo toiminnan
ideointivaiheessa.
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Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman
painotukset vuodelle 2019
Uusia avustuksia ehdottaessaan STEA painottaa toimintoja,
joissa
• kehitetään erilaisia etsivän toiminnan muotoja, jotka ovat
syntyneet yhdessä erilaisten erityisryhmien kanssa. Nämä
etsivän toiminnan muodot vahvistavat elämänhallintaa tukemalla
itsenäistä asumista ja vähentämällä yksinäisyyttä.
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Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman
painotukset vuodelle 2019
Uusia avustuksia ehdottaessaan STEA painottaa toimintoja, joissa
• kiinnitetään huomiota toiminnan saavutettavuuteen. Toiminta
voidaan viedä myös sellaisiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa ihmiset
muutoinkin asioivat tai viettävät aikaa. Toiminnot voivat olla liikkuvia,
tai ne voidaan yhdistää esimerkiksi julkisten palveluiden kanssa
samoihin tiloihin.
• järjestetään toimintaa muulloinkin kuin useimpien palvelujen virkaaikaan: esimerkiksi illalla, yöllä tai viikonloppuisin.
• erityisryhmiin kuuluvat voivat harrastaa ja osallistua toimintaan
yhdessä muiden kanssa.
• toteutetaan uudenlaisia osallistumistapoja ja keinoja saada
vapaaehtoisia ja vertaistukihenkilöitä mukaan toimintaan.
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Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman
painotukset vuodelle 2019
Uusia avustuksia ehdottaessaan STEA painottaa toimintoja, joissa
• tuetaan maahanmuuttajia kouluttautumaan ja työllistymään uudessa
elinympäristössä. Toiminnoissa ja hankkeissa tulee huomioida
julkinen palvelujärjestelmä ja olemassa oleva lainsäädäntö sekä
kohderyhmän tukeminen toimenpiteestä toiseen siirryttäessä. Näin
voidaan edistää ja säilyttää kohderyhmän aktiivisuus ja ehkäistä jo
saavutettujen tietojen ja taitojen (esim. kielitaidon tai
työhakuvalmiuksien) unohtuminen. Järjestöt voivat saada arvokasta
osaamista maahanmuuttajataustaisilta henkilöiltä.
• edistetään sairauden, vamman, pitkittyneen työttömyyden tai muun
syyn vuoksi vaikeasti työllistyvien työelämään pääsyä (Paikka auki II
-avustusohjelma).
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Avustuslinjausten
toimeenpanosuunnitelman
painotukset vuodelle 2019
Uusia avustuksia ehdottaessaan STEA painottaa toimintoja, joissa
• tuetaan kaikissa elämän kriisitilanteissa viranomaisten ja järjestöjen
yhteistyötä palveluohjauksen tehostamiseksi.
• kehitetään järjestölähtöistä työtä kaltoinkohtelun ja seksuaalisen
väkivallan uhreiksi joutuneiden auttamiseksi ja väkivallan ja
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Yhtenä
kohderyhmänä ovat lastensuojelun sijaishuollossa tai muissa
laitoksissa kaltoin kohdelluiksi tulleet.
• autetaan kiusaamisen kohteiksi joutuneita henkilöitä ja tarjotaan
välineitä kiusaamisesta selviämiseen. Kiusaamista voi esiintyä eri
ympäristöissä kuten kouluissa, työpaikoilla tai verkossa.
• etsitään keinoja vihapuheen vähentämiseen.
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Jotain uutta ”vanhoille hakijoille”
• järjestön oman rahoituksen osuus - uusi kysymys hakulomakkeella
• Työnantajadirektiivi
• Matkustussääntö - täsmennys vuoden 2019 avustuslajikohtaisiin
ehtoihin ja rajoituksiin
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Avustuksen määrä
• Avustus saa kattaa toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien
kokonaiskustannusten täyden määrän, jos muuta rahoitusta ei ole
saatavilla.
• Täysimääräinen avustaminen on mahdollista, mutta syyt
siihen on pystyttävä esittämään ja perustelemaan hyvin.
• Hakemuslomakkeella tälle oma kohtansa:
Jos vastaus on
kyllä, ilmoita oman
rahoituksen osuus
hakemuksen
talousarvio-osiossa

• Ns. varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta
kaikkien avustuslajien osalta (yleisavustuksen osalta vaikuttaa
tason arviointiin)
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Valtionavustuslain muutos
2018
• Tällä kysymyksellä STEA ennakoi vireillä olevaa
valtionavustuslain muutosta, joka ottaa paremmin huomioon
työnantajasanktiodirektiivin (2009/52/EY) velvoitteet ja jonka on
tarkoitus tulla voimaan 1.5.2018. Lakimuutoksen tavoitteena on
tehostaa valtionavustushakemusten ennakollista arviointia ja
osaltaan ehkäistä laittoman työvoiman käyttöä. Muutokset tukevat
myös harmaan talouden ehkäisyyn liittyviä tavoitteita.
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Matkustuskulut
Huomioitavaa talousarviota tehdessä vuodelle 2019:
Kohtuulliset matkakustannukset hyväksytään avustetusta
toiminnasta johtuvien tarpeellisten matkojen osalta seuraaviin
edellytyksin:
Avustuksella katettava matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja
vähin kokonaiskustannuksin kuin on mahdollista. Samalla on
otettava huomioon matkan ja tehtävien tarkoituksenmukainen ja
turvallinen suorittaminen. Perusteet käytetyn matkustustavan
valintaan tulee esittää pyydettäessä. Samat periaatteet koskevat
sekä palkattuja henkilöitä että luottamustehtävissä toimivia
henkilöitä.
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Matkustuskulut
Huomioitavaa talousarviota tehdessä vuodelle 2019:
Kohtuulliset matkakustannukset hyväksytään avustetusta
toiminnasta johtuvien tarpeellisten matkojen osalta seuraaviin
edellytyksin:
Avustuksella katettava matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja
vähin kokonaiskustannuksin kuin on mahdollista. Samalla on
otettava huomioon matkan ja tehtävien tarkoituksenmukainen ja
turvallinen suorittaminen. Perusteet käytetyn matkustustavan
valintaan tulee esittää pyydettäessä. Samat periaatteet koskevat
sekä palkattuja henkilöitä että luottamustehtävissä toimivia
henkilöitä.
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STEAlla ajankohtaista 2018
• AVUSTUSLINJAUKSET
• VALTIONAVUSTUSTEN DIGITALISOINTI
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Seuraa STEAa:
•

www.stea.fi - Tiedotteet ja uutiset -osio

• Facebook-sivu: STEA
• Twitter: @STEAtekoja
• Uutiskirje suoraan sähköpostiisi noin
kerran kuussa
-> tilaa www.stea.fi/stea/ajankohtaista/uutiskirje
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Arvokas - eriarvoisuuden
vähentämisen avustusohjelma

20.2.2018
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Arvokas - peruslähtökohdat
• Arvokas-avustusohjelman tarkoituksena on eriarvoisuuden
vähentäminen.
• Arvokas-avustusohjelman 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
• Avustusohjelman hankkeiden keskinäinen yhteistyö lisää hankkeiden
tuloksellisuutta ja kohderyhmien saaman avun ja tuen vaikuttavuutta.

Arvokas-avustusohjelman
kohderyhmät
Arvokas-avustusohjelmaan valittavien hankkeiden kohderyhminä
ovat:
• äkillisen elämänmuutoksen kokeneet ihmiset ja heidän
perheensä
• esim. erilaisissa elämänmuutos- ja nivelvaiheissa (äkillinen
sairastuminen, vammautuminen, työttömäksi jääminen tms.)

• haavoittuvissa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät
ihmiset
• esim. haasteellisessa perhetilanteessa elävät tai huonoosaisuutta kokevat ihmiset

20.2.2018
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Arvokas - konkreettisia esimerkkejä
• Arvokas-avustusohjelman hankkeilla voidaan esimerkiksi
• vahvistaa ihmisten tukiverkostoja tai auttaa ihmisiä tunnistaman
omia voimavarojaan
• tarjota konkreettista arjen tukea
• suunnata toimintoja sosioekonomisesti haasteellisimmille alueille
• vahvistaa ihmisten osallisuutta ja edistää ihmisten välistä
positiivista vuorovaikutusta
• Arvokas-avustusohjelman hankkeilla tavoitellaan muutosta
yksilötasolla. Toiminnan avulla esimerkiksi:
• ihmiset kokevat jaksavansa paremmin
• ihmiset ovat saaneet uusia keinoja parantaa omaa tilannettaan
• ihmiset ovat saaneet apua muilta tai heidän tukiverkostonsa on
vahvistunut

20.2.2018
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Arvokas-avustusohjelmaan hakeminen
• Arvokas-avustusohjelmaan valitaan uusia, lähtökohtaisesti 3½-vuotisia
hankkeita vuosille 2018-2021. Ohjelmaan voi hakea mukaan vain
erillishaussa 5.2. —3.4.2018.
• 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 valitaan hankkeita, joissa kehitetään uusia toimintatapoja
eriarvoisuuden vähentämiseksi
• 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
20.2.2018
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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 sekä 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.
20.2.2018
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Elämänote ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen
avustusohjelma

20.2.2018
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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
20.2.2018
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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.
20.2.2018
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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

20.2.2018
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Elämänote-avustusohjelmaan
hakeminen
• Elämänote-avustusohjelmaan valitaan uusia, lähtökohtaisesti 3½-vuotisia
hankkeita vuosille 2018-2021. Ohjelmaan voi hakea mukaan vain
erillishaussa 5.2. —3.4.2018.
• 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

20.2.2018
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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.
20.2.2018
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Paikka auki II - osatyökykyisten
ja nuorten työllistämisen
avustusohjelma

20.2.2018
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Paikka auki II peruslähtökohdat
• Paikka auki II -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti
työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja
sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.
• Ohjelmassa on kaksi kohderyhmää:
1) työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset
2) osatyökykyiset (ilman ikärajausta)

• Ohjelmakauden tavoitteena on:
• tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle
henkilöille määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan
järjestössä
• edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia
ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia.
20.2.2018
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Paikka auki II -ohjelma:
työllistettäviä nuoria koskevat
kriteerit
• Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30vuotias.
• Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi
olla päätoiminen opiskelija.
• Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
• Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä nuorissa.
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Paikka auki II -ohjelma:
osatyökykyisiä (kaikki työikäiset)
koskevat kriteerit
• Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä. Ohjelmassa
käytetään Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen
määritelmää osatyökykyisyydestä:
”Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään.
Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden
syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.
Osatyökykyisyyttä on monenlaista - 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.
Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla
myös tilapäistä.”
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Paikka auki II - hakeminen
• Sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta yhden tai
useamman työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin
työtehtäviin.
• Avustusta haetaan kerrallaan vuoden (12 kk) ajaksi/henkilö.
• Työsuhteeseen on mahdollista yhdistää oppisopimuskoulutus. Tällöin
avustusta on mahdollista hakea koko oppisopimuskauden keston ajaksi
(ohjeellinen avustussuunnitelma.)
• Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.
• Palkkarahat myönnetään täysimääräisinä.
• Varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta kuten
muissakin avustuskohteissa.
• Työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen
• Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin
Paikka auki -avustusohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on tarjota
työllistymismahdollisuus mahdollisimman monelle eri henkilölle.
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Paikka auki II -ohjelma, työntekijän
palkkaaminen ja ohjaaminen

• Rekrytoinnissa voidaan hyödyntää etsivää työtä.
• Työllistävä järjestö vastaa lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
sekä palkattavien henkilöiden perehdytyksestä ja ohjauksesta.
• Järjestöllä tulee olla kokemusta työnantajana toimimisesta.
• Avustukseen on mahdollista sisällyttää palkattavan henkilön
ohjaamiseen tarvittavia resursseja. Ohjaamisen tarve, laajuus ja
toteuttamistapa tulee kuvata hakemuksessa.
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Paikka auki II -ohjelmaan
hakeminen
• Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa hankeavustuksena.
• Avustusta voidaan myöntää enintään 50 000 euroa/palkattava
henkilö sisältäen palkkakustannukset sekä työntekijän
mentoroinnista/ohjaamisesta ja palkkaamisesta aiheutuvat kulut
(esim. työvälineet, matkakulut)
• Myönnetystä avustusmäärästä voidaan käyttää enintään 30 %
työntekijän ohjaamisesta ja palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin.
• Työntekijän ohjaamiseen (esimerkiksi osatyökykyisyyden vuoksi)
tarvittavat resurssit tulee perustella hakemuksessa.
• Mikäli palkattava henkilö suorittaa oppisopimuskoulutusta, ei
työntekijän ohjaukseen myönnetä avustusta. Tällöin myönnetystä
avustusmäärästä 10 % on mahdollista käyttää työvälineisiin ja
matkakuluihin.
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Paikka auki II: hakuajat
- maaliskuu (3.4.2018 mennessä): avustusta haetaan nuoren tai
osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen 12 kk ajaksi (1 htv) vuosille 20182019.
- Huomioittehan, että hakemuksen talousarviossa tulee ilmoittaa 12 kk
kustannukset, koska työsuhde jatkuu vuoden 2019 puolella.
- Työsuhde voi alkaa heti avustuspäätöksen jälkeen kesällä 2018 tai
myöhemmin vuoden 2018 aikana. Avustus on käytettävä vuoden 2019
loppuun mennessä.
- toukokuu (31.5. mennessä): avustusta haetaan nuoren tai osatyökykyisen
henkilön palkkaamiseen 12 kk ajaksi (1 htv) vuosille 2019-2020.
- Työsuhde voi alkaa aikaisintaan avustuspäätöksen jälkeen alkuvuonna
2019. Avustus on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.
- syyskuu: jatkoavustusta haetaan ainoastaan silloin, kun palkattavan henkilön
työsuhteeseen liittyy oppisopimuskoulutus ja avustuskohteelle on tehty
ohjeellinen avustussuunnitelma oppisopimuskauden ajaksi.
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Paikka auki II -ohjelman
toteutus
• Ohjelmaan voi hakea mukaan koko avustusohjelmakauden ajan (2018 2021.)
• Vuonna 2018 ohjelmaan myönnetään enintään 3 miljoonaa euroa ja
muina ohjelman vuosina enintään 7 miljoonaa euroa/vuosi.
• Paikka auki II -ohjelmaan valitaan vuositasolla noin sata avustuskohdetta
sekä erillinen koordinaatiohanke vuosille 2018 - 2021.
• Koordinaatiohankkeen tehtävänä on edistää osatyökykyisten ja nuorten
työllistymistä yhteiskunnassa edunvalvonnallisin ja viestinnällisin keinoin
sekä tarjota tukea avustusohjelmassa mukana oleville hankkeille.
• Ohjelman tuloksia arvioidaan yksilötasolla toteutettavan seurannan
avulla.
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Järjestöjen pienavustukset
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Järjestöjen pienavustukset,
peruslähtökohdat
• Uusi avustusmahdollisuus erityisesti pienille järjestöille
• STEA-avustusta voi hakea yleishyödylliseen toimintaan, jonka
tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Avustettavan toiminnan on oltava STEAn avustustoiminnan linjausten
mukaista.
• Pienavustus tukee sosiaali- ja terveysalan alueellisten ja paikallisten
järjestöjen sekä pienten valtakunnallisten järjestöjen toimintaa.
• Pienavustuksella ei korvata nykyistä keskusliittojen kautta haettavaa
jäsenjärjestöavustusta, vaan laajennetaan pienavustuksen saajien
joukkoa.
• Pienavustusten hakemista kokeillaan vuoden 2018 erillisjaon
yhteydessä, jossa niille on varattu yhteensä enintään 500 000 euroa.
• Avustusten suuruus voi olla 1 000 eurosta muutamaan tuhanteen
euroon (kuitenkin enintään 7 000 euroa) järjestöä kohden.
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Keille pienavustukset on
tarkoitettu?
• Pienavustus on tarkoitettu pienille alueellisille, paikallisille tai valtakunnallisille
sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka joko
a) kuuluvat keskusliittoon tai -järjestöön, joka ei saa STEAn
jäsenjärjestöavustusta tai
b) eivät kuulu mihinkään keskusliittoon tai -järjestöön
JA jotka eivät saa muuta STEA-avustusta.
• HUOM! Avustusta ei myönnetä sellaisiin hankkeisiin, jotka voidaan kattaa
opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen tai liikunnalliseen elämäntavan
kehittämiseen myönnettävillä avustuksilla. Tällaisia tavoitteita ovat muun
muassa matalan harrastuskynnyksen toiminnan edistäminen lasten ja
nuorten liikunnassa, liikunnan monipuolisen harrastamisen
mahdollistaminen paikallisesti tai monipuolisen ja laadukkaan
seuratoiminnan kehittäminen.
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Järjestöjen pienavustukset:
hakeminen
• Avustusta haetaan erillishaussa STEAn verkkoasioinnissa 3.4.2018
mennessä kohdennettuna pien avustuksena kevennetyllä
hakulomakkeella
• Avustus myönnetään kertaluontoisena, eikä sille voi hakea
jatkoavustusta.
• Avustusta hakevan järjestön tulee rekisteröityä STEAn
verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi - Ilmoita järjestö) ennen avustuksen
hakua.
• Avustettavan toiminnan tulee olla STEAn avustustoiminnan linjausten
ja toimeenpanosuunnitelman mukaista.
• Mikäli kyseessä on uusi hakija, pyydetään järjestöä toimittamaan
viimeisimmän toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastuskertomus ja/tai tilintarkastuskertomus.
• Avustushakemuksessa tulee perustella avustuksen tarve ja
kohderyhmä sekä kuvata avustuksen turvin toteutettava toiminta
(MITÄ, MIKSI, KENELLE). Lisäksi avustusta haettaessa tulee esittää
eritelty talousarvio.
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Mihin pienavustuksia voidaan
käyttää?
• Pienavustuksilla voidaan esimerkiksi edistää
vapaaehtoistoimintaa tai järjestöjen yhteistyötä, tukea
vertaisryhmätoimintaa, järjestää tilaisuuksia tai tapahtumia
tai tehdä pienhankintoja toimintojen toteuttamisen tueksi.
• Avustettavia kuluja voivat olla esimerkiksi tarpeelliset ja
kohtuulliset asiakas- tai toimitilakulut, asiantuntija- ja
luentopalkkiot tai ulkopuoliset ostot.
• Avustusta ei voi käyttää luottamushenkilöiden palkkioihin.
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Järjestöjen pienavustukset:
valvonta ja seuranta
• Avustuskohteesta tehdään vuosiselvitys normaalikäytännön
mukaan.
• Pienavustuskohteita valvotaan kuten muitakin avustuskohteita.
• Avustuksista ei pyydetä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä (TVS).

20.2.2018

50

