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• on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen 
valtionapuviranomainen 

• hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja 
hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Vastaa 
avustushakemusten käsittelystä, avustuksen maksamisesta sekä 
avustuksilla rahoitetun toiminnan valvonnasta ja tuloksellisuuden 
arvioinnista. 

• valmistelee sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen, jonka 
pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö päättää jaettavista avustuksista

• vastaa osaltaan siitä, että sosiaali- ja terveysministeriön järjestöavustuksia 
käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA)



Avustuspäätös 2023 numeroina



Avustuskokonaisuus

Haetut 

avustukset 

2023 €

Haetut 

avustukset 

2023 (kpl)

Myönnetyt 

avustukset  

2023 €

Myönnetyt 

avustukset

2023 (kpl)

Ohjeellinen 

avustus-

suunnitelma 

2024 (Ay ja Ak) 

€

Järjestöjen toimintaedellytysten 

vahvistaminen

122 680 073 446 97 074 883 364 86 491 925

Kriisiauttaminen ja arjen 

turvallisuuden edistäminen

58 579 382 192 41 097 384 155 31 379 267

Osallisuuden, toimijuuden ja 

arjenhallinnan tukeminen

215 824 565 822 122 160 816 581 77 426 475

Terveyden edistäminen sekä 

työ- ja toimintakyvyn 

vahvistaminen

148 355 839 839 113 266 917 682 76 118 064

Kaikki yhteensä
545 439 859 2 299 373 600 000 1 782 271 415 731

Avustuskokonaisuuksittain



Rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetuille 
toiminnoille uusi rahoitusmalli 1.1.2024



Rahoitusmallin uudistus tiivistettynä

Laki sosiaali-  ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta korvaa arpajaislain.

1. Vuoden 2024 alusta alkaen Veikkaus Oy:n tuotto käytetään yleiskatteellisena, ilman 
määriteltyjä käyttökohteita, valtion talousarvion mukaisiin menoihin. 

2. Nykyisin Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitettuja yleishyödyllisiä toimintoja rahoitetaan 
jatkossa yleiskatteellisista budjettivaroista. 

- Parlamentaarinen seurantaryhmä sopinut vuosien 2024–2026 rahoitustasosta. 

Avustuksia haetaan jatkossakin STEAsta ja sosiaali- ja terveysministeriö päättää 
jatkossakin STEA-avustusten myöntämisestä, valtion talousarvion määrärahojen puitteissa.

Avustusmääräraha vahvistuu hallituksen budjettiriihessä syksyllä 2023.
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Vuonna 2023 ajankohtaista

• Lakiuudistushankkeen ulkopuolella olevat liitännäisaiheet tai 
jatkokäsittelyssä olevat asiat:

• Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hanke (Va-digi)

• Järjestöjen oma varainhankinta

• Järjestöjen autonomia

• Avustuskeskusselvitys
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STEA vuonna 2023

• Hyvinvointialueiden toiminta käynnistyi.

• Pandemian vaikutukset heijastuvat vuoteen 2023. 

• Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset – Ukrainasta paenneiden auttaminen

• Ilmastokriisi, energiakriisi, inflaatio, yleinen taloustilanne

• STEAn strategiaa päivitetään – työssä huomioidaan rahoitusmallin uudistus ja 
toimintaympäristön muutokset sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät teemat

• STEAn ja järjestöjen yhteiskehittämistä jatketaan, tavoitteena on edesauttaa 
avustusvarojen kohdentumista tulokselliseen kansalaisjärjestötoimintaan.

• Toimintavuonna tuloksellisuusarvio tehdään noin 850 avustuskohteesta. 

• Avustuskohdekohtaisia vuosiselvityksiä pyydetään noin 2 500 kpl ja järjestökohtaisia 
vuosiselvityksiä noin 900 kpl.

• Haku uuteen avustusohjelmaan käynnistyy.
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Hyvinvointialueet ja järjestöt



Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta
Lähde: Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvaraportti, 
tammikuu 2023

• Alueellisten hyvinvointikertomusten laatiminen on monella alueella vasta suunnitteilla.

• Osallisuusohjelmaa tai –suunnitelmaa laaditaan kaikilla hyvinvointialueilla, mutta työ on 
monilla alueilla vasta alussa.

• Useilla alueilla on perustettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen keskittyvä lautakunta tai 
jaosto.

• Vaikuttamistoimielimet on nimetty kaikilla hyvinvointialueilla. 

• Vuoden 2022 loppuun mennessä viisitoista (15) hyvinvointialuetta sai järjestöavustusmallinsa 
valmiiksi. Kaksi (2) aluetta päätti lykätä oman mallinsa toteutusta ja jakaa vuodelle 2023 
järjestöavustuksia samalla tavoin kuin kunnat ovat aiemmin myöntäneet. Kolmella (3) alueella 
avustusmalli on vielä viimeisteltävänä. Järjestöavustusten hakuaika on monilla alueilla vuoden 
2023 alussa. Eri avustuslajeilla on erilaisia hakuaikoja.

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä edellyttää myös kunnilta vastaavaa tukea 
järjestöille, ja kaikilla hyvinvointialueilla myös kunnat jatkavat järjestöjen avustamista, mutta 
avustamista koskevalle työnjaolle ei ole muotoutunut yhtä valtakunnallista linjaa.
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https://innokyla.fi/sites/default/files/2023-01/Hyvinvointialueet%20j%C3%A4rjest%C3%B6jen%20n%C3%A4k%C3%B6kulmasta%201_2023.pdf


Hyvinvointialueiden toiminnan 
käynnistyminen ja STEA-avustukset

• Osassa toimintoja, joissa aikaisemmin yhteistyökumppanina tai rahoittajana ovat olleet 
kunnat, on yhteistyökumppani vaihtunut hyvinvointialueeksi.

• Siirtymävaiheessa toivottiin kunnilta ja hyvinvointialueilta yhteistyötä, jotta järjestöjen 
toimintaan ei tulisi katkosta.

• Siirtymävaiheessa STEA suhtautui joustavasti tilanteisiin, joissa yhteistyösopimusta ei ollut 
mahdollista saada avustushakemuksen liitteeksi. Yhteistyösopimuksia on toimitettu jälkikäteen 
STEAlle.

• STEAn näkökulmasta vaikuttaa siltä, että pääsääntöisesti esim. kumppanuusavustuksissa ei 
ole tapahtunut suuria muutoksia. Joissain tilanteissa hyvinvointialueilta tuleva avustus on 
kuitenkin pienentynyt tai sitä ei ole myönnetty lainkaan.  Avustamisen edellytyksiä selvitetään 
tapauskohtaisesti tilanteen mukaan.

• Hyviä kokemuksia on ollut yhteisistä neuvotteluista järjestön, STEAn ja hyvinvointialueen 
edustajien kesken.

• Tulevassa avustusten haussa yhteistyösopimusten suhteen on hyvä aktivoitua ajoissa 
erityisesti sellaisissa toiminnoissa, joissa yhteistyö kunnan tai hyvinvointialueen kanssa on 
taloudellista tai toimintaa ei voi toteuttaa ilman sovittua yhteistyötä.
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Avustusten haku vuodelle 2024
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• Uusien avustusten hakuaika: 17.4.-31.5.2023 klo 16.15

• Jatkoavustusten hakuaika: 21.8.- 2.10.2023 klo 16.15

• Avustusta haetaan verkkoasioinnissa http://asiointi.stea.fi

• Uusi hakija saa verkkoasioinnin käyttöönsä ilmoittamalla järjestön tiedot 
verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi -> Ilmoita järjestö), jonka jälkeen hakemus on 
täytettävissä ja lähetettävissä ilman erillistä vahvistusta

• Ilmoitukseen tulee liittää Patentti-  ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriote/ 
säätiörekisteriote tai kaupparekisteriote sekä hakijaorganisaation 
säännöt/yhtiöjärjestys.

• Uusilta hakijoilta pyydetään muut tarvittavat dokumentit verkkoasioinnin kautta 
hakuajan päätyttyä

• STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty verkkoasioinnissa määräaikaan 
mennessä.

STEA-avustusten haku vuodelle 2024



Hakuinfot huhtikuussa

• Tampere 11.4. klo 13-14.30 (suomenkielinen)

• Helsinki 12.4. klo 13-14.30 (suomenkielinen)

• Vaasa 18.4. klo 13-14.30 (ruotsinkielinen )
– tätä tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkon kautta

• Oulu 19.4. klo 13-14.30 (suomenkielinen)
– tätä tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkon kautta

• Paikka auki –avustusohjelman koordinaatiotiimi järjestää 
huhtikuussa Verkkotreffit, jossa aiheena on Paikka auki -avustuksen 
hakeminen vuodelle 2024. Tilaisuus järjestetään 25.4.2023 klo 10-11.30.
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• Verkkosivut: stea.fi (ohjeet, avustusopas, tiedotteet ja yhteystiedot)

• Avustustietokanta: avustukset.stea.fi

• Verkkoasiointi: asiointi.stea.fi

Yhteystiedot:

• Sähköpostiosoite: stea@gov.fi (etunimi.sukunimi@gov.fi)

• p. 0295 16001 (valtioneuvoston vaihde)

• STEA, Kirkkokatu 14, Helsinki

• Tilaa STEAn uutiskirje sähköpostiisi verkkosivulta www.stea.fi (etusivun 
alaosassa painike Tilaa uutiskirje)

Lisätietoja

http://www.stea.fi/
http://avustukset.stea.fi/
http://asiointi.stea.fi/
mailto:stea@stm.fi
http://www.stea.fi/


Kiitos! 


