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Esityksen rakenne

• Yleistä STEAsta
• Tunnuslukuja - vuoden 2023 avustuspäätös
• STEA-avustukset – mitä voi hakea?
• Tärkeimmät asiat, jotka tulee huomioida haun yhteydessä
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STEA-avustuksista yleisesti
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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)
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• STEA-avustusten hakemista ja käyttöä ohjaavat mm.:
• Arpajaislaki (1047/2001)
• Valtionavustuslaki (688/2001)
• Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille 

terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016)
• STEAn toimintaa ohjaavat lisäksi mm. seuraavat säädökset:

• Hallintolaki (434/2003)
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• Kielilaki (423/2003)
• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

STEA-avustukset ovat valtionavustuksia



Tunnuslukuja STEA-avustuksista I

• Vuonna 2023 avustuksia myönnettiin sosiaali-  ja terveysalan järjestöille yhteensä 373,6 
miljoonaa euroa.

• Avustusta haki 984 järjestöä, yhteensä hakemuksia vastaanotettiin 2299 kappaletta (vuosi 
2022: 2460). 

• Haettujen avustusten yhteenlaskettu euromäärä oli 545 miljoonaa euroa (2022: 539 
miljoonaa euroa). Hakemuksista 1782 sai myönteisen avustuspäätöksen (2022: 1778).

• Avustuksen saajia on tänä vuonna 797 (2022: 784). Näistä 49 on ns. uusia avustuksen 
saajia (ei avustuksia vuosina 2022 tai 2021).
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Tunnuslukuja STEA-avustuksista II

• Merkittävä osa avustuksista, 286 miljoonaa euroa, myönnetään järjestöille ns. 
jatkuvaluonteiseen toimintaan joko kohdennettuna toiminta-avustuksena (220 miljoonaa 
euroa) tai yleisavustuksena (66 miljoonaa euroa).

• Kertaluontoisille hankkeille ja investoinneille avustusta myönnettiin yhteensä noin 88 
miljoonaa euroa. 

• Uusia hankkeita käynnistyy vuonna 2023 yhteensä 433, joista 267 on uusia Paikka 
auki - avustusohjelman hankeavustuksia nuorten tai osatyökykyisten palkkaamiseksi 
järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan. 

• Investointiavustuksia vuodelle 2023 myönnettiin 16.
• Avustuksen saajista 280 järjestöllä on valtakunnallista toimintaa. 
• Avustuksista noin 184 miljoonaa kohdistuu valtakunnalliseen toimintaan ja noin 189 

miljoonaa alueelliseen ja paikalliseen toimintaan. Avustuksilla rahoitettua toimintaa on 
Manner- Suomen jokaisessa maakunnassa ja jokaisella hyvinvointialueella.
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Tulevat STEA-avustushaut ja 
avustuslinjaukset 2024
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Kuka voi hakea STEA-avustuksia?

• STEA-avustukset on tarkoitettu terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.
• Avustusta voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. 
• STEA arvioi hakijoiden avustuskelpoisuutta kunkin toimijan sääntöjen perusteella. 
• Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla toimijalla tulee olla näyttöä jo tehdystä 

toiminnasta (toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta), kun 
avustusta haetaan.

• Uuden hakijan tulee rekisteröityä STEAn verkkoasiointiin ennen avustuksen 
hakemista osoitteessa asiointi.stea.fi  

• STEA-avustuksia voidaan myöntää hakemuksesta ja avustusten myöntäminen on 
harkinnanvaraista. Avustusehdotuksen valmistelussa STEA käyttää kokonaisharkintaa

• STEA-avustuksia ei voida myöntää liike- tai elinkeinotoimintaan, eikä lakisääteisten 
palveluiden järjestämiseen tai subjektiivisia oikeuksia muistuttavaan toimintaan
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STEA-avustukset jaetaan neljään 
avustuskokonaisuuteen:
1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten 
viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja 
jäsenjärjestöjen tukeminen.
2. 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.
3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen
Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä 
sosiaalisten taitojen vahvistamista.
4. 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.
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Mitä avustuksia STEAlta voi hakea?

Hankeavustus, eli C-avustus
• Uuden hakijan kannattaa hakea ensimmäisenä avustuksena hankeavustusta.
• uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen
• toiminnan käynnistämiseen 
• muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin hankkeisiin
• muulla rahoituksella aiemmin kehitettyjen toimintojen jatkamiseen. 
• Hankkeen kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta.

Kohdennettu toiminta-avustus, eli Ak-avustus
• Rajattuun, vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan.
• Myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jos toimintaa halutaan jatkaa seuraavana vuonna, 

jatkoa avustukselle haetaan elo-syyskuussa.
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Mitä avustuksia STEAlta voi hakea?

Yleisavustus, eli Ay-avustus
• Avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen liittyviin 

yleiskuluihin
• Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakeville toimijoille ei myönnetä yleisavustusta 

ensimmäisenä avustuksena.
• Myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jos avustettua toimintaa halutaan jatkaa seuraavana 

vuonna, tulee avustukselle hakea jatkoa elo-syyskuussa.

Investointiavustus, eli B-avustus
• Erityisryhmien tukiasuntojen hankintaan olemassa olevasta asuntokannasta, tietotekniikka- ja 

käyttöomaisuushankintoihin sekä avustuksen saajan toimitilojen peruskorjaamiseen tai 
hankintaan.

• Uudet investointiavustukset myönnetään kerralla koko investoinnin toteutusajalle. 
• Kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta.
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Uutta STEA-avusteista toimintaa 
suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota:

• Toiminnan tarpeen määrittely. Miksi tätä toimintaa tarvitaan? Mitä uutta järjestösi voi 
tarjota? Mitä tarpeita ihmisillä ja alueella on?

• Mitä muut toimijat tekevät? Mitä toimintaa alueella tai kohderyhmän kanssa jo tehdään? 
Miten toimintasi täydentäisi tätä?

• Ketä kuuluu toimintasi kohderyhmään, eli ihmisiin, jotka hyötyvät toiminnasta? Rajaa 
kohderyhmä hyvin.

• Miten saat kohderyhmän mukaan toimintaan? 
• Kohderyhmän mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
• Konkreettisten ja realististen tavoitteiden asettamiseen – Mikä muuttuu? Miten 

kohderyhmän hyvinvointi tai tilanne muuttuu toiminnan avulla? 
• Mitä resursseja tarvitset toimintaan? Mitä toimintaa aiot tehdä?
• Mitä tuloksia aiot saada aikaiseksi? Miten seuraat ja arvioit tavoitteisiin pääsyä? 
• Yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
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Uudet hanke- ja investointiavustukset haetaan ja 
myönnetään kerralla koko hankekaudelle vuosille 
2024-2026
• Uudet hankeavustukset (C-avustus) vuosille 2024-2026 haetaan kerralla 

koko hankekaudelle ja uudet hankkeet myönnetään kerralla yhdellä 
avustuspäätöksellä enintään kolmivuotisille hankkeille.

• Hakuaika on huhti-toukokuussa (31.5.2023 klo 16.15 mennessä)
• Avustusten hakuilmoitus ja tarkennetut ohjeet julkaistaan STEAn

verkkosivuilla maaliskuun aikana.
• STEAn valmistelema avustusehdotus julkaistaan avustukset.stea.fi-sivulla 

joulukuussa 2023. 
• Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi-helmikuussa 

2024.
• STEA suosittelee uuden hakijan hakevan ensimmäiseksi STEA-

avustukseksi hankeavustusta.
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Kohdennettujen toiminta-avustusten ja 
yleisavustusten jatkohakemukset vuodelle 2024 
haetaan elo-syyskuussa 2023
• Kohdennettuja toiminta-avustuksia tarkoitukseltaan rajattuun 

vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan (Ak-avustus) sekä 
yleisavustuksia avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen 
yleishyödylliseen toimintaan ja siihen liittyviin yleiskuluihin (Ay-avustus) 
myönnetään vuodeksi kerrallaan. 

• Jos avustuksella rahoitettua toimintaa halutaan jatkaa vuonna 2024, tulee 
avustukselle hakea jatkoavustusta elo-syyskuun 2023 hakuaikana

• STEA ei käsittele jatkohakemuksia, joita ei ole lähetetty verkkoasioinnissa 
asetettuun määräaikaan mennessä.
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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@stm.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/
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