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STEA-avustukset 2010 – 2020

Vuosi Milj. €

2010 278,20

2011 268,20

2012 282,18

2013 301,00

2014 308,00

2015 309,30

2016 315,30

2017 323,10

2018 357,98

2019 363,29

2020 385,00
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Veikkauksen tuottokertymä 2020 ja STEA-
avustukset 

• Veikkauksen tuottokehitys vuonna 2020 on 
koronatilanteen vuoksi ennakoitua vähäisempää. Tarkkaa 
summaa STEA-avustusten osalta ei voida vielä sanoa.

• Hallituksen 8.4.2020 lisätalousarvio 2020 tiedotteessa 
Veikkauksen tuottoihin liittyvästä kompensaatiosta: 

• ”Lisäksi hallitus on päättänyt, että budjettiriihessä kesällä 2020 
linjataan valtiolle kertyvän rahapelituoton tulevaisuusnäkymiä ja 
käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta. Vuonna 
2020 tuoton aleneman täysimääräisen kompensoinnin 
edellyttämät määrärahat sisällytetään vuoden 2020 
myöhempiin lisätalousarvioesityksiin.”

427.8.2020



Vuoden 2021 avustustaso

• STEA-avustusmäärä alustavasti noin 310 miljoonaa euroa

• Laskevan avustusmäärän vuoksi kaikkien kohteiden avustustasoja 
tullaan arvioimaan tarkasti ja avustuksenhakijoita kehotetaan 
priorisoimaan kohderyhmän kannalta keskeisiä tarpeita sekä 
toiminnan kannalta oleellisia asioita hakemuksia laadittaessa. 

• Hallituksen budjettiriihi ➔ syksyllä myöhemmin lopullinen tieto vuoden 
2021 avustustasosta

• Todennäköisesti lisähakua vuoden 2020 lopussa / vuoden 2021 
alussa ei ole.

527.8.2020



Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 
vs. sosiaali- ja terveysministeriön esitys 
- avustuskokonaisuudet

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien arvio 2020—2021 (milj. euroa) 2020 VM 2021 STM 2021

arvio arvio esitys

Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen 116 - -

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 91 - -

Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 87 - -

Erityisryhmien asumisen tukeminen 25

Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 36 - -

Työelämäosallisuuden vahvistaminen 25

Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen 46 103

Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen 93 93

Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen 84 84

Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 30 30

Yhteensä 380 253 310



Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 
vs. sosiaali- ja terveysministeriön esitys 
- avustuslajit

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain 2020—2021 (milj. euroa) 2020 VM 2021 STM 2021

arvio arvio esitys

Yleisavustukset 68 63 63

Kohdennetut toiminta-avustukset 203 122 179

Investointiavustukset 18 9 9

Hankeavustukset 91 59 59

Yhteensä 380 253 310



Lisätietoja

• STEAn verkkosivut www.stea.fi (ohjeet, avustusopas, tiedotteet ja 
yhteystiedot)

• STEAn avustustietokanta http://avustukset.stea.fi

• STEAn verkkoasiointi http://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: STEAn verkkosivuilta 
ww.stea.fi/stea/ajankohtaista/uutiskirje
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STEAn jatkoavustusten 
hakeminen vuodelle 2021



Avustettavaa toimintaa suunniteltaessa 
on tärkeää kiinnittää huomiota:

• toimintaympäristön seuraamiseen sekä aktiiviseen 
muutostarpeiden tunnistamiseen, 

• kohderyhmän osallistamiseen toiminnan sisältöjen 
suunnitteluun ja kehittämiseen, 

• toiminnan tavoitteellisuuteen ja konkreettisten 
tavoitteiden asettamiseen hakemuksen kohteena 
olevalle toiminnalle, 

• toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen,

• yhteistyöhakuisuuteen muiden toimijoiden kanssa sekä

• toiminnan avoimuuteen ja saavutettavuuteen.

1027.8.2020



Vuoden 2021 avustusten painotukset 

Vuonna 2021 STEAn avustusehdotuksessa painotetaan erityisesti:

• Järjestöjen yhteistyön vahvistamista julkisen ja yksityisen sektorin 
kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja 
järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi 
huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa. 

• Osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -
avustusohjelma)

1127.8.2020



Sisältö:

• Hakeminen ja siihen liittyviä tilanteita

1. Uuden kohteen hakeminen

2. Hankkeen päättyminen

3. Säästyvän avustuksen käyttö

4. Ohjeellisen suunnitelman puuttuminen vuodelta 2021

5. Asuntohankintojen (tukiasunnot) ja muiden investointien hakeminen

6. Lisähaun 2020 kohteet

7. ESR- ja AMIF-omarahoitusosuuden hakeminen

8. Korotuksen tarve

1227.8.2020



Hakemisesta
1. Uuden kohteen hakeminen

• 10.8.-30.9. klo 16.15 voi hakea vain jatkoavustuksia vuodelle 2021

• Uusien avustusten hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. 

• Vuodelle 2021 olivat uutena haettavissa vain Paikka auki –kohteet

• Kun avustusehdotus julkaistaan, voi joku kohde näkyä tietokannassa uutena kohteena = 
avustuskohteen jakaminen kahteen osaan.

• Näihin kysytään järjestön lupa.

1327.8.2020



Hakemisesta
2. Hankkeen päättyminen

• Hankkeessa kehitettyjä toimintoja tulee ensisijaisesti viedä hyviksi käytännöiksi jo 
olemassa olevaan toimintaan.  Tuolloin ei synny lisäavustuksen tarvetta. 

• Muutoinkin aikaisempaa pienempi avustusmäärä tulee huomioida kaikkien järjestöjen 
toimintoja suunniteltaessa vuodelle 2021. 

• Teknisesti lisävuoden hakeminen hankkeelle on mahdollista jatkohakemusten 
yhteydessä. Lisävuotta haettaessa lisävuoden tarve on perusteltava selkeästi ja 
yksilöidysti. Lisävuosia myönnetään harvoin. 

• Uusia kohdennettuja toiminta-avustuksia voi hakea myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana.  

1427.8.2020



Hakemisesta
3. Säästyvän avustuksen käyttö

• Poikkeustilanteen takia osassa avustuskohteista vuoden 2020  avustusta säästyy 
vuodelle 2021 normaalia enemmän.

• Vaikeassa rahatilanteessa tämä on positiivinen asia!

• Arvio säästyvästä tulee ilmoittaa hakulomakkeella. STEA huomioi säästyvät avustukset 
vuoden 2021 avustuksen mitoituksessa.

• Lisätietoja tullaan kysymään lokakuun loppupuolella aikaisempaa enemmän.

• Avustus on käytettävissä käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan/hankkeeseen myös 
vuoden 2021 aikana. 

• STEA huomioi kohteille ns. normaalina liikkumavarana alkuvuoden tarpeisiin n. 20% 
avustuksen määrästä. 

• Avustusta ei tule ryhtyä käyttämään täysin uusiin toimintoihin

1527.8.2020



Hakemisesta
4. Ohjeellisen suunnitelman puuttuminen 
vuodelta 2021

• Ohjeellisiin avustussuunnitelmiin on varattu tässä vaiheessa n. 284 milj.€

• Kohteille varattua, suunnitelmista puuttuvaa avustusta,  vuodelle 2021 on n. 47 milj.€, tästä 
investointeja (B) vajaa 20 milj.€.

• Suunnitelma voi puuttua monesta eri syystä, jotka voivat johtua hakijasta tai STEAn arviosta.

• Vaikka kohteella ei ole ohjeellista suunnitelmaa, on hakemus mahdollista lähettää.

• HUOM! Jos kohteen avustaminen on jo edellisenä vuonna päätetty lopettaa huonojen tulosten 
takia, olisi kyseessä uuden hakemuksen kaltainen tilanne eli avustus ei ole todennäköinen.

1627.8.2020



Hakemisesta
5. Asuntohankintojen (tukiasunnot) ja muiden 
investointien hakeminen

• Asuntohankintakohteiden osalta ei ole ohjeellista suunnitelmaa teknisestä syystä, joka 
liittyy hankintojen raportointiin.

• Jatkohakeminen on mahdollista edellisen vuoden kohteella. Mikäli kohteelle myönnetään 
jatkoavustusta, tullaan raportointi tekemään aiemmasta ohjeistuksesta poiketen.

• Muiden investointien osalta ohjeellinen suunnitelma vaihtelee toteutuksen mukaan. Kaikki 
joko vuonna 2019 tai 2020 avusta saaneet kohteet ovat avoinna hakemista varten.

1727.8.2020



Hakemisesta
6. Lisähaun 2020 kohteet

• Ylimääräistä avustusta myönnettiin 106 järjestölle 109 avustuskohteeseen yhteensä viisi 
miljoonaa euroa. Yhteensä avustusta haettiin yli 25 miljoonaa euroa.

• Päätös tuli toukokuun lopussa.

• Hankkeet ovat yksivuotisia, mutta avusta voi käyttää vielä vuoden 2021 aikana.

• Näille kohteille ei voi hakea jatkoavustusta, koska niiden valintaperusteena oli se, että 
• ne saadaan nopeasti käyntiin ja 
• ne vastaavat akuutisti kesän ja syksyn 2020 tilanteeseen.
• Useamman vuoden hankehakemukset hylättiin lisähaussa.

1827.8.2020



Hakemisesta
7.ESR- ja AMIF-omarahoitusosuuden 
hakeminen

STEA-avustusta voi tietyin edellytyksin yhdistää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittamiin hankkeisiin.

- erillisenä hankeavustuksena (C )

- tai osana jotakin muuta avustuskohdetta (Ay, Ak, C )

• Koska uusien avustusten hakua EI ole keväällä 2020 ole. 

• Omarahoitusosuutta voi hakea 

• 1) joko syksyn jatkohakemuksen yhteydessä vuodelle 2021 tai

• 2) muutoshakemuksella vuodelle 2020.

• Muutoshakemusvaiheessa tai jatkohakemuksen yhteydessä STEAlle tulee toimittaa ESR-
hankkeen hakemus tai avustuspäätös sekä ESR-hankekäsittelijän yhteystiedot.

1927.8.2020



STEA-avustukset omarahoitusosuutena -
yleiset periaatteet

STEA-avustusta voidaan kohdentaa vain STEAn avustuslinjausten 
mukaisten hankkeiden omarahoitusosuuteen.

ESR-/AMIF-hankkeen sisällön tulee olla riittävän yhdenmukainen STEAlta
haettavan avustuskohteen sisällön kanssa.

2027.8.2020



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

2127.8.2020



Hakemisesta
8. Korotuksen tarve

• Aikaisemmin, lisääntyvien avustusten tilanteissa, jatkohakemuksen painopiste on ollut 
korotustarpeiden perustelemisessa niin hakemuksessa kuin STEAn käsittelyssäkin.

• => lisääntynyt avustusmäärä on mahdollistanut tämän.

• 2021 jatkohakemusten käsittelyssä huomioidaan painotetusti valvonta-, seuranta- ja 
toimintaympäristötiedot ja otetaan huomioon kohderyhmälle kohdistuva avustusmäärä 
kokonaisuudessaan, ei pelkästään hakijan osalta.

• => tuloksellisuus ja taloudellisuus korostuvat.

2227.8.2020



Hakemisesta
8. Korotuksen tarve

• STEA ei esitä yleistä harkinnanvaraista tasokorotusta avustusehdotukseen 2021 tiukan 
avustusmäärän takia.

• Jatkohakemukset mahdollistavat talousarvion täyttämisen tarvetta vastaavalla tavalla.

• KUITENKIN…

• Yksittäisiä hankkeita ja kohdennettua toimintaa on monilla toimijoilla useita, jolloin myös 
niiden hallinnointiin käytetään paljon aikaa. Lisäksi voi olla sisällöllisiä päällekkäisyyksiä.

• Toimintaa kannattaa katsoa kokonaisuutena – voiko toimintoja yhdistää tai siirtää 
resurssia hallinnosta varsinaiseen toimintaan tai toimintojen kesken? 

• Voiko toimintaa virtaviivaistaa, yhdistää hallintoa muiden saman alan toimijoiden kanssa? 
Tarvitaanko omia toimitiloja tai voiko jakaa muiden kanssa?

• PRIORISOINTI on edessä joka tapauksessa.

2327.8.2020



STEA-avustukset jaetaan neljään 
avustuskokonaisuuteen (1/2):

Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

• Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen 
liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, 
edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja 
jäsenjärjestöjen tukeminen.

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. 

• Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja 
nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää 
työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

2427.8.2020



STEA-avustukset jaetaan neljään 
avustuskokonaisuuteen (2/2):

Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

• Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden 
mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

• Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien 
ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. 
Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa. 

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. 

2527.8.2020
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Muuta ajankohtaista 2020



Ajankohtaista 2020
- verkkoasiointi uudistuu

• Uudistus tehdään pala kerrallaan: 

• 1. avustuksen saajan vuosiselvitys –lomake

• 2. Paikka auki –ohjelmaan haettiin uudistetulla lomakkeella

• 3. maksulomakkeet ja tuloksellisuuden raportointi (n. kesä/syksy 2020) 

• 4. elo-syyskuussa jatkoavustusta haetaan uudistetuilla hakemuslomakkeilla

• Verkkoasiointiin kirjautuminen säilyy ennallaan

• Lähtökohtana uudistukselle verkkoasioinnin käytettävyyden ja saavutettavuuden 
parantaminen

• Käytettävyystestauksessa mukana järjestöjä, saavutettavuusarvioinnissa apuna Papunet
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Ajankohtaista 2020 – avustusasetuksen 
muutos

• Voimassa olevaan asetukseen tuli muutoksia 1.4.2020 alkaen kuuteen pykälään

• Keskeisimmät muutokset ovat:

- hakumenettelyn prosessin yksinkertaistamiseen investointi- ja hankeavustuksissa: 
yhdellä hakumenettelyllä voi avustusta hakea useammalle vuodelle (liikkeelle 
uusista kohteista)

- tilintarkastajan raportin rajan nosto 200 000 euroon 

• Lisäksi eräitä luonteeltaan teknisiä ja avustusprosessia selkeyttäviä muutoksia
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Löydät webinaarin esitysmateriaalit 

tapahtumasivulta osoitteesta soste.fi

Tallenne löytyy muutaman päivän kuluttua 

tekstitettynä: youtube.com/SOSTEkanava


