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AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS
1 Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta, avustussäännökset ja valtion
talousarvio
Arpajaislain 17 b §:n 1 momentin pääsäännön mukaan Veikkaus Oy:n tuotosta
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen suunnattu osuus myönnetään avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.
Arpajaislain 20 §:n 2 momentin mukaan näiden avustusten myöntämisestä
päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriön yhteydessä oleva Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus toimii avustusten valmistelua, maksatusta,
seurantaa ja valvontaa varten. Arpajaislain 20 a §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta ja sen arviointi- ja avustusjaostosta. Jaoston tehtävänä on asiantuntijaelimenä antaa lausuntoja terveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta. Jaoston lausunnot eivät sido sosiaali- ja terveysministeriötä.
Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja sen
nojalla annettua valtioneuvoston asetusta (1552/2016, valtioneuvoston asetus
valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen). Lisäksi on arpajaislain 17 b §:n 3 momentissa säädetty, että avustus saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta ja hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyden määrän.
Valtion talousarvion momentilla 33.90.50 Avustukset yhteisöille ja säätiöille
on myönnetty avustuksiin 317,6 milj. euroa. Tämä määrä on kokonaisuudessaan jaettu avustuksina sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä helmikuussa
2017.
Valtion I lisätalousarviossa on myönnetty 5,5 milj. euroa lisäyksenä momentille 33.90.50. Selvitysosan mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt
ylimääräisen haun kolmeen uuteen avustusohjelmaan Suomi 100 -juhlavuoden
kunniaksi. Avustuksiin käytetään aiempien vuosien jakamatta olevia tuottoja.
Talousarviosta momentilla 33.90.50 jäisi vielä käyttämättä 380 607 euroa.
2 Avustusehdotus
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on esittänyt avustuksina myönnettäväksi ylimääräisen haun perusteella yhteensä 5 119 393 euroa kolmeen avustusohjelmaan:
-
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Kaikille eväät elämään -avustusohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia, vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan
ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.
Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä.
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen
roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön
tukena sekä tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja
toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.
Kuhunkin ohjelmaan valitaan erilliset koordinaatiohankkeet, joiden tehtävänä
on luoda edellytyksiä ohjelman verkottumiselle ja vuorovaikutukselle, tukea
yksittäisiä hankkeita neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen keinoin sekä viestiä
ohjelman toiminnasta ja tuloksista.
Kaikille eväät elämään - avustusohjelma
Avustusohjelman tavoitteiden mukaisesti ohjelmaan valitaan hankkeita, joiden
toiminta ulottuu koko perheeseen, ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä ja tukee erityisesti haastavissa elämäntilanteissa eläviä perheitä.
Hankkeet vastaavat monipuolisesti ohjelman tavoitteisiin. Niiden toiminnot
voidaan jaotella seuraavasti:
-

tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä kummi- ja vertaistoiminnan avulla
tarjotaan keinoja osallisuuden lisäämiseksi ja uudessa ympäristössä pärjäämiseksi
tuetaan arjessa jaksamista mm. tilanteissa, jossa vanhempi on erityisen tuen
tarpeessa
puututaan turvattomuutta ja ylisukupolvista syrjäytymistä aiheuttaviin tilanteisiin.

Avustusohjelmaan tuli 142 hakemusta. Avustusta ehdotetaan 23 hankkeelle ja
yhdelle koordinaatiohankkeelle. Yhteensä hankkeita on tarkoitus avustaa vuosina 2017–2020 enintään noin 14,5 miljoonalla eurolla. Ohjelman koordinaatiohanketta ehdotetaan Lastensuojelun Keskusliitto ry:lle.
Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma
Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia. Tavoitteena on
vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten
kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.
Hankkeet vastaavat monipuolisesti ohjelman tavoitteisiin ja ne voidaan jakaa
viiteen kategoriaan sen mukaan, mihin haasteeseen ne erityisesti vastaavat:
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-

Hankkeet, jotka liittyvät sairauksiin ja fyysisen toimintakyvyn parantamiseen
Hankkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä sairauksia ja työkyvyn heikkenemistä.
Työelämästä eri tavoin syrjässä olevien ihmisten toimintakyvyn edistämisen hankkeet.
Työelämästä syrjäytyneiden nuorten aikuisten toimintakyvyn edistämisen
hankkeet.
Hankkeet, jotka toimivat mielenterveyden ongelmista kärsivien ihmisten
toimintakyvyn parantamiseksi.

Avustusohjelmaan tuli 124 hakemusta, joiden perusteella ehdotetaan avustettavaksi 20 hanketta ja yhtä koordinaatiohanketta. Yhteensä hankkeita on tarkoitus avustaa vuosina 2017–2020 aikana enintään noin 11 miljoonalla eurolla.
Ohjelman koordinaatiohanketta ehdotetaan Silta-valmennusyhdistys ry:lle.
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen
muutosvalmiuksia ja yhteistyötä kuntien ja maakuntien kanssa sekä edistämään
kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.
Kuhunkin maakuntaan ehdotetaan käynnistettäväksi yksi hanke, joka verkottaa
järjestöjä ja toteuttaa aktiivista vuoropuhelua kunnan ja maakunnan kanssa.
Tavoitteena on tehdä järjestötyötä näkyväksi ja luoda yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa käytänteitä, joissa järjestötyö voi olla mukana vahvistamassa
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tähän kokonaisuuteen tuli yhteensä 46 hakemusta. Avustusta ehdotetaan 17 hankkeelle ja yhdelle koordinaatiohankkeelle.
Digitalisaatiota tukevien hankkeiden ohjelmassa kokeillaan ja hyödynnetään
digitaalisia keinoja, joissa kehitetään uusia ratkaisuja järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä luodaan uusia auttamismuotoja järjestötoimintaan. Kokonaisuuteen tuli 66 hakemusta, joista ehdotetaan seitsemää hanketta avustettavaksi.
Hankkeet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan sen mukaan, mihin haasteeseen
ne erityisesti vastaavat:
-

Vapaaehtoisuuden ja järjestötoiminnan digitalisaatiota tukevat hankkeet
Uusien, ihmisiä tukevien, digitaalisten välineiden kehittämishankkeet
Kansalaisten yhdenvertaisten mahdollisuuksia digitalisoituvassa maailmassa tukevat hankkeet.

Yhteensä hankkeita on tarkoitus avustaa vuosina 2017–2020 aikana enintään
noin 14,5 miljoonalla eurolla. Tästä noin 11 milj. euroa kohdentuu maakunnallisiin hankkeisiin ja noin 3,5 milj. euroa digitalisaatiota tukeviin hankkeisiin.
Ohjelman koordinaatiohanketta ehdotetaan Soste Suomen sosiaali ja terveys
ry:lle.
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Taulukko haetuista ja ehdotetuista avustuksista (huom. luvut vuosille 2018–
2020 perustuvat ohjeellisiin avustussuunnitelmiin).

Ohjelma
Kaikille eväät elämään avustusohjelma
eriarvoisuuden
vähentämiseksi
Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten
toimintakyvyn parantamiseksi
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelma
yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa
toimintaympäristössä
Ohjelman ulkopuoliset hakemukset
YHTEENSÄ

Ehdotetut
Hakemuk- kohteet
set kpl
kpl

Haettu vuodelle 2017

Ehdotettu
vuodelle
2017

Ehdotettu
vuodelle
2018

Ehdotettu
vuodelle
2019

Ehdotettu
vuodelle
2020

Ehdotettu
avustus
yhteensä

142

24

11 215 844

1 567 445

3 688 941

3 602 566

3 602 566

12 461 518

124

21

10 971 880

1 330 972

2 916 406

2 908 333

2 908 333

10 064 044

117

25

10 251 783

2 220 976

4 189 574

4 103 110

4 103 110

14 616 770

5

0

194 966

0

0

0

0

388

70

32 634 473

5 119 393

10 794 921

10 614 009

0
10 614
009

37 142 332

3. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaoston lausunto
Arviointi- ja avustusjaosto on lausunnossaan 31.5.2017 katsonut, että avustusehdotuksessa olevat hankkeet vastaavat käynnistettäville ohjelmille asetettuja tavoitteita. Jaosto on lisäksi korostanut lausunnossaan järjestö 2.0 -ohjelman
tavoitteiden haastavuutta järjestöjen rekrytointien suhteen, koordinaatiohankkeeseen ja julkisen sektorin lakisääteisiin vastuisiin.
4. Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan asioiden käsittelystä annetun määräyksen (3.1.2002) mukaan raha-asiainvaliokunnassa käsitellään (kohta 2.3.3)
valtionavustuksen myöntäminen tai myöntämiseen sitoutuminen, jos kyse on
samaan kohteeseen myönnetyt valtionavustukset mukaan lukien vähintään 10
milj. euron avustuksesta.
Tässä tapauksessa avustusten yhteismäärä on noin 5, 1 milj. euroa eikä avustuspäätös merkitse sitoutumista avustusten myöntämiseen seuraavina vuosina.
Kyse on seuraavien vuosien osalta avustussuunnitelmasta, joka ei sido avustuksen myöntäjää.
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Määräyksen 2.3.8 kohdan mukaan kuitenkin raha-asiainvaliokunnassa käsitellään asiat, joissa on kysymys rahapelitoiminnan jakamatta jätettyjen voittovarojen käytöstä.
Tässä tapauksessa on kyse Raha-automaattiyhdistyksen aikaisempien vuosien
jakamatta olevien tuottojen käyttämisestä.
Avustuksia myönnetään yleishyödyllisten järjestöjen hankkeisiin, joilla mm.
rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen
toimintavalmiuksien parantamiseen.

