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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA

• sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva 
itsenäinen valtionapuviranomainen

• hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia 
avustuksia.



STEA-avustusten suuntaaminen ja avustuslajit
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• STEA noudattaa avustusten jaossa valtionavustuslakia ja 
asetusta valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja 
säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

• STEA tekee avustusehdotuksen, josta avustusasioiden 
neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto antaa lausunnon. 
Näiden pohjalta ministeriö tekee avustuspäätöksen.

• Avustaminen perustuu avustusharkintaan. Harkinnan pohjana 
käytetään paitsi hakemusta, myös avustuslinjauksia, 
toimintaympäristötietoa, valvontatietoa, seurantatietoa jne.



Kuka avustusta voi hakea?

• Avustusta voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille 
yhteisöille ja säätiöille. 

• Avustuksia ei ole tarkoitettu lakisääteisten julkisten 
palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan 
rahoittamiseen. 

• Valtionavustuksista annettuun lakiin ja asetukseen on koottu 
avustuksen myöntämisen edellytykset, joiden puitteissa STEA 
tapauskohtaisesti harkitsee avustuksen myöntämistä 
valmistellessaan avustusehdotusta sosiaali- ja terveysministeriölle.
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Avustuslajit rahoitusmuotoina

STEA määrittelee avustuslajien sisällön tarkemmin strategiatyön 
yhteydessä.

• Yleisavustus 

• Kohdennettu toiminta-avustus

• Hankeavustus (kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai 
kehittämishankkeeseen tai muuhun tarkoitukseltaan rajattuun 
hankkeeseen)

• Investointiavustus (aineelliset tai aineettomat hyödykkeet: 
asuntohankinnat, toimitilat, käyttöomaisuus)
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Hakuajat ja verkkoasiointi
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• Avustusta haetaan verkkoasioinnin kautta (asiointi.stea.fi)

• Ennen hakemista järjestön täytyy hakea hakukelpoisuutta 
rekisteröitymällä verkkoasiointiin → riittävä käsittelyaika!

• Kaikki uudet avustukset haetaan toukokuun loppuun mennessä

• Hakemus tulee jättää täydellisenä hakuajan puitteissa (oikeat ja 
riittävät tiedot)

• Hakemukseen ei liitetä liitteitä lukuun ottamatta 
yhteistyösopimuksia

• Haku avautuu huhtikuun aikana

• Avustusta pitää hakea jokaiselle vuodelle erikseen, vaikka 
päätöksessä on ohjeellinen avustussuunnitelma

→ jos avustus myönnetään, täytyy jatkoavustusta hakea joka 
vuosi syyskuun loppuun mennessä



Hakemus, ehdotus, päätös
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• STEA julkaisee avustusehdotuksen joulukuun alussa

• Päätös tehdään yleensä tammi-helmikuun vaihteessa

• Mikäli avustusta esitetään vähemmän kuin sitä on haettu, STEA 
lähettää tarvittaessa pyynnön täyttää tarkennettu talousarvio

• Tarkennetussa talousarviossa tulee huomioida avustusehdotuksen 
sisältö ja kuvata budjettimuutosten lisäksi toiminnan sisällössä 
tehtävät sopeutukset

• Avustuspäätöstä tulee noudattaa

→ käyttötarkoitusteksti

→ avustuspäätöksen ehdot ja rajoitukset



Avustusten käytön valvonta ja tuloksellisuuden 
arviointi
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• STEAlla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia avustusten käytön 
valvonnasta

• Avustuksen käytöstä (rahat) raportoidaan seuraavan vuoden 

toukokuun loppuun mennessä vuosiselvityksellä

• Toiminnan tuloksista raportoidaan avustuslajikohtaisen menettelytavan 

mukaisesti joko tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksellä (TVS) tai 

väliraportilla

• Investointiavustusten osalta noudatetaan erityistä käytäntöä



Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

YHDENVERTAISUUTTA

Lisää yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta ihmisten elämäntilanteet 

ja taustat huomioiden, vähentää 
eriarvoisuutta

VOIMAVAROJA

Vahvistaa ihmisten 
voimavaroja, auttaa 

pitämään huolta itsestä, 
toisista ja ympäristöstä

KOHTAAMISIA

Vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja suvaitsevaisuutta, lisää 

erilaisten ihmisten 
kohtaamista ja keskinäistä 

ymmärrystä

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä 
hyödyntäen kaikkien 
osaamista. Tuomme 
avustetun toiminnan 
tuloksia yhdessä esille. 

AVOIMUUS

Toimintatapamme ovat 
ennakoitavia. Olemme 
avoimia uusille 
tekemisen tavoille.

PÄÄMÄÄRÄMME

Suomessa on maailman parasta 
kansalaisjärjestötoimintaa 
vahvistamassa kestävää hyvinvointia.

TEHTÄVÄMME

STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen 
tuottoja käytetään tulokselliseen 
kansalaisjärjestöjen toimintaan. 

ARVOT MITEN TOIMIMME

OIKEUDENMUKAISUUS

Olemme tasapuolisia. 
Huomioimme toimijoiden erilaiset 
tarpeet ja osaamisen. Toiminta-
tapamme ovat yhdenmukaisia.



Mikä muuttuu? 

STEA kehittää avustustoimintaansa vaiheittain. Mahdolliset muutokset toteutetaan siten, että 
järjestöillä on aikaa varautua niihin. 

• Avustettava toiminta jaetaan selkeämpiin kokonaisuuksiin, joihin määritellään tavoitteet 

• Avustustoiminnan linjauksia tarkennetaan 

• Avustuskäytäntöjä yhtenäistetään osana valtionavustusten uudistamista 

• Avustuslajien myöntämisen kriteerit päivitetään

• Haku- ja raportointilomakkeet uudistetaan 

• Tarkastus-, ohjaus- ja neuvontakäytäntöjä selkeytetään 

• Huomioidaan toimintaympäristön rakenteiden muutokset  
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Mitä järjestöllämme ja 

sidosryhmillämme olevaa tietoa 

STEA voisi tarvita 

avustustoimintansa kehittämiseen?



STEA neuvoo ja kouluttaa

• Hakemiseen liittyvä koulutuskiertue keväisin

• Arviointikoulutuksia yleisesti ja kohdennettuna verkostoille

• Jokaiselle järjestölle määrätään rekisteröitymisvaiheessa 
vastuuvalmistelija ja -tarkastaja

• Työnjako:
• Valmistelija: hakukäytännöt, hakemusten käsittely
• Tarkastaja: avustuksen käyttö ja talous, vuosiselvitykset
• Seurantavastaava: tuloksellisuuden arviointi ja raportointi
• Investointiavustuksissa neuvoo investointiasiantuntija Marja 

Soikkeli

• UUTTA: Avustusopas, julkaistaan haun alkaessa

• Lomakkeen täyttöohje

• Avustuspäätös

• www.stea.fi (UKK, Aineistopankki, uutiskirje)
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http://www.stea.fi/


STEAn näkökulmia onnistuneeseen 
hankkeeseen

Carita Murto



Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
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• Toiminnan suunnittelulle tulee varata aikaa

• Hakemuksessa esitetyn toimintasuunnitelman tulee olla selkeä, 
uskottava ja konkreettinen

→ kohderyhmä tulee osallistaa suunnitteluun, jotta toiminta 
vastaa aitoa tarvetta

→ toiminnalla tulee olla selkeät tavoitteet, jotta niiden 
toteutumisen voi todentaa

→ toimintasuunnitelman tulee olla selkeä, jotta toiminnan 
vaatimia resursseja on mahdollista arvioida

→ tulosten arviointi tulee suunnitella jo hakuvaiheessa, jotta 
toiminnan aikana kerättävä tieto on järkevää

→ riskeihin on syytä varautua (työntekijävaihdokset, hallinnon 
tuki, toiminnan luonteesta aiheutuvat riskit, toimintaympäristön 
muutokset, toimitilariskit jne.)



Yleisimmät kompastuskivet hankesuunnitelmassa

• Hakemukset ovat liian 
ympäripyöreitä, ei konkretiaa.

• Teksti on viimeistelemätöntä 
siinä määrin, että 
väärinymmärryksen uhka on 
todellinen.

• Asioita on kirjoitettu vääriin 
laatikoihin, esim. riskit kuvattu 
kohdassa ”Tarve”.

• Punainen lanka ei hahmotu.

• Toimintaa ei ole selkeästi 
rajattu.

• Talousarvio ei vastaa 
toimintasuunnitelmaa.

• Täyttöohjetta ei ole luettu.
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1 Tarve

Hakemuksessa tulisi perustella tarve 
a) kohderyhmän ja 
b) alueen tarpeista käsin (huomioiden olemassa oleva toiminta).

Yleisimpiä puutteita:

• Samalla alueella (maantieteellinen alue tai teema-alue) oleviin 
toimijoihin/toimintoihin (ml. julkinen sektori) ei ole tutustuttu.

• Kohderyhmä ei ole osallistunut tarpeen selvittämiseen.

• Tarve todetaan, mutta sitä ei perustella mitenkään.

• Tarve perustellaan lähinnä järjestön lisärahoituksen näkökulmasta 
ja varsinaisen toiminnan tarvetta ei kuvata.

• Paikallisen toiminnan tarvetta perustellaan yleisellä tasolla.
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2 Tavoitteet

Tavoite kuvaa tavoiteltua tilaa tai muutosta kohderyhmän 
terveydessä tai sosiaalisessa hyvinvoinnissa. 

Yleisimpiä puutteita:

• Tavoite kuvaa omaa tekemistä, esim. ”tavoitteena perustaa 
kohtaamispaikka”, ”tavoitteena järjestää keskusteluryhmiä”, 
”tavoitteena on palkata toiminnanjohtaja”…

• Tavoitetta ei ole purettu osiin, esim. ”tavoitteena on syrjäytymisen 
ehkäiseminen”, ”terveyden edistäminen”.

• Hankkeelle on asetettu tavoite, joka vaatii pitkäkestoista ja 
monitahoista työtä, esim. ”tavoitteena on 
asennemuutos/kielteisten asenteiden poistaminen”.

• Nämä johtavat usein vaikeuksiin todentaa tavoitteeseen pääsy. 
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Esitä tavoitteellesi seuraavat kysymykset
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• Perustuuko tavoite havaitsemallesi tarpeelle?

• Onko tavoite muotoa ”tavoitteena on [tehdä näin]” vai ”tavoitteena on, 
että [asiat ovat näin]”?

• Kertooko tavoite, mitä hyötyä hankkeesta olisi? 

• Kertooko tavoite, mikä on paremmin, kun hanke onnistuu? (tavoitetila 
tai tavoiteltu muutos)

• Jos tämä on tavoite ja se saavutetaan, onko saatu tuloksena hyvää 
kohderyhmälle?

• Onko tavoite täsmällinen vai monitulkintainen?

• Onko tavoite saavutettavissa hankeaikana?

• Voinko väittää tavoitteen saavuttamisen olevan juuri oman toimintani 
ansiota vai onko toimintani vain osavaikuttaja?

• Voinko määritellä sen, mitä tietoa minun tulee kerätä voidakseni 
todentaa päässeeni tavoitteeseen?



SMART- eli TARMO-malli
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• T äsmällinen - Onko tavoite niin selkeä, että sen toteutuminen on 
todennettavissa? (onko tavoitteena laihtua vai painaa XX kiloa?)

• A ikataulutettu - Onko muutokselle asetettu tarkka aikataulu? 
(milloin tavoite on saavutettu?)

• R ealistinen - Onko tavoite mahdollista saavuttaa? (juuri näillä 
toimenpiteillä)

• M itattava - Mistä tiedän, että jokin on muuttunut? (voidaanko 
tavoitteelle asettaa mittarit)

• O lennainen - Vaikuttaako tavoite oikeasti haluttuun suuntaan? 
(tavoitellaanko järkeviä asioita)



3 Kohderyhmä

Kohderyhmä ovat ihmiset, jotka toiminnalla halutaan tavoittaa.

Yleisimpiä puutteita:

• Kohderyhmää ei ole rajattu, esim. ”suuri yleisö”, ”lapset, nuoret, 
nuoret aikuiset ja aikuiset sekä yhteiskunta”. (ns. kaikkia 
kiinnostaa -tauti)

• Kohderyhmän määrää ei ole arvioitu (koko ryhmän määrää tai 
sitä, montako aiotaan tavoittaa).

• Hakemuksesta ei käy mitenkään ilmi, kuinka kohderyhmä aiotaan 
tavoittaa. 

19



4 Toiminnan sisältö ja toteutus

Kuvaa konkreettiset toimenpiteet ja keinot, joiden avulla 
tavoitteet aiotaan saavuttaa = mihin rahat käytetään?

• Tämä kohta on yleensä täytetty melko hyvin.

• Yleisimpänä puutteena lienee kuvauksen ympäripyöreys − 
Kuvauksen pohjalta ei voi arvioida resurssitarvetta, koska kuvaus 
on liian ylätasoinen, esim. ”kehitetään, mallinnetaan”, mutta ei 
kerrota, että miten.
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5 Talousarvion yleisimmät ongelmat

• Henkilöstö

• Haetut henkilötyövuodet ovat ylimitoitetut suhteessa muihin 
vastaaviin toimintoihin

• Toiminta sisältää paljon ositettuja henkilöresursseja

• Henkilöstöerittelyssä esitetyt bruttopalkat eivät vastaa 
talousarviossa ilmoitettuja henkilöstökuluja

• Talousarvio sisältää merkittäviä kulueriä, joiden tarve tai sisältö ei 
selviä hakemuksesta tai talousarvion lisätiedoista

• Merkittäviä hankintoja ei ole eritelty

• Yleiskulut on jätetty ilmoittamatta tai ne on esitetty epäselvästi



KIITOS!
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