Arvokas - eriarvoisuuden
vähentämisen avustusohjelma
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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
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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 tai rinnallakulkijuutta
• 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
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Arvokas-avustusohjelmaan hakeminen
• Arvokas-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 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
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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.
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