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Alueiden nykytilanne (sote-
järjestöt)

• Järjestö 2.0. –hankekokonaisuus (2017 – 2020), jonka tavoitteena on: 

• vahvistaa järjestöjen yhteistyön rakennetta

• edistää järjestöjen yhteisen rintaman vuoropuhelua kunnan 
/maakunnan suuntaan (järjestöneuvottelukunta /järjestöedustus)

• järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen ja  järjestötoiminnan 
paikkojen löytäminen

• Jokaiseen maakuntaan on valittu yksi hanke, SOSTE ry koordinoi 
kokonaisuutta.

• Järjestöjen muuta aluetoimintaa

• keskusliittojen aluesihteerit, piirit

• alueelliset koordinaatiojärjestöt/yhteistyöjärjestöt

• paikallisyhdistykset
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SOSTE & STEA -keskustelutilaisuudet 
(10 kpl syksyllä 2019)

Päätelmiä:

• yhteistyö nousi tärkeänä teemana esiin kaikissa tilaisuuksissa: 
järjestöjen keskinäinen yhteistyö on kehittynyt ja sille on tahtoa ja 
tilausta

• maakunta- ja kuntapuheenvuoroissa nousi selkeä sanoma 
järjestöille: järjestöillä on oltava yhteinen ääni ja viesti

• alueet ovat erilaisia: toisilla on paremmat valmiudet ja verkostot. 
Järjestöyhteistyö on toteutunut eri tavalla eri alueilla

• järjestöjen keskinäinen yhteistyö / järjestöjen yhteistyö suhteessa 
kumppaneihin: nämä kaksi eri näkökulmaa saatava tähtäämään 
samaan maaliin  tähän tarvitaan rakenteita
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Tavoitteet sote-järjestöjen 
toiminnalle

• Sote-järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja maakuntien 
kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi ovat vakiintuneet

• Järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen liittymäpinnoilla on selkiytynyt

• Järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on 
vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista 
ja järjestötoimijoiden tulosten osoittamisen osaamista 
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STEA-avustukset sote-
uudistuksen järjestötoiminnan 
edistämiseen vuodelle 2021 
• Haku alkaa huhtikuussa 2020

• uudet kohteet haetaan toukokuun loppuun mennessä

• jatkoavustukset haetaan syyskuun loppuun mennessä

• Hakuun liittyvät ohjeet julkaistaan maaliskuussa 2020 

• Maaliskuussa julkaistaan myös vuoden 2021 avustusten painotukset 
alueellisen rakenteen koordinoinnista 

• STEAn ja järjestöjen kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta 

suunnitellaan yhden toimijan mallia. Alustavan suunnitelman 

mukaan näyttää siltä, että alueellista rakennetta lähdetään 

työstämään niin, että yksi toimija valitaan johtamaan ja 

toteuttamaan 5 alueeseen jaettua toimintakokonaisuutta.

• Kuten ennenkin, alueellisilla toimijoilla on mahdollisuus hakea 
STEA-avustuksia perustoimintaansa sekä hankkeisiin. Uusi 
rakenne on lisätuki alueille yhteistyön mahdollistamiseksi kuntien 
ja maakuntien kanssa.
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STEA-avustukset 2021

• Uusien avustusten hakuaika 6.4.-1.6.2020

• Jatkoavustusten hakuaika elo-syyskuussa 2020

• Avustusta haetaan verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi

• Uusi hakija saa verkkoasioinnin käyttöönsä ilmoittamalla järjestön 
tiedot verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi -> Ilmoita järjestö)

• Tarkemmat ohjeet www.stea.fi/aineistopankki -> avustusten 
hakuun liittyvät linjaukset, oppaat ja ohjeet -> Avustusopas
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Lisätietoja

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

• http://avustukset.stea.fi (avustustietokanta)

• http://asiointi.stea.fi (verkkoasiointi)

Yhteystiedot:

• stea@stm.fi (etunimi.sukunimi@stm.fi)

• p. 0295 16001 (valtioneuvoston vaihde)

• STEA, Kirkkokatu 14, Helsinki

• Tilaa STEAn uutiskirje sähköpostiisi: 
www.stea.fi/stea/ajankohtaista/uutiskirje
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