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Julkisen sektorin rajapinnassa olevia STEA-avustuskohteita

Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutus jää arvioiden mukaan tulevina vuosina nykyistä alhaisemmaksi. Vuoden 2021 jälkeen kompensointia jatketaan, mutta jatkossa tuloutuksen alenemista ei ole mahdollista kompensoida täysimääräisesti.
Tässä muistiossa on nostettu esille vuoden 2020 STEA-avustuksella toteutettavia kohteita, jotka sisältönsä puolesta ovat rajapinnassa suhteessa julkiseen sektoriin. Esitys on
jaettu teemoiltaan eri ministeriöiden sisältöihin. Luokittelu on suuntaa antava ja tarkoituksena on luoda yleissilmäys nykytilanteeseen.
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1.1 Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 9/2018, Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan, suora lainaus:
”STEAn avustamien kohteiden sijoittuminen kuntien tai julkisen vallan vastuulla olevien tehtävien rajapintaan on lainsäädännön luonteen ja rakenteen sekä STEAn tehtäväkentän vuoksi väistämätöntä. Useilla STEAn avustaman toiminnan kannalta tärkeillä osa-alueilla lainsäädäntö on väljästi muotoiltu ja mahdollistaa lakisääteisten tehtäviin
vastaamisen erilaisilla palveluilla. Tämä koskee erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon niitä tehtäviä, jotka eivät ole konkreettisia palveluita. Toisaalta järjestöiltä odotetaan
vahvaa yhteistyötä kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, mikä osaltaan selittää rajapinnan olemassa oloa.
Rajapinnan laajuus on karkeasti arvioiden 15–20 % kohteista ja 25–30 % avustussummasta, mutta vain pieni osa tästä on sellaista, joka paikkaa tai täydentää lainsäädännössä
tarkasti määriteltyä palvelua, tai tulee lähelle kansalaisten subjektiivisia oikeuksia.
Selkeintä STEAn avustaman toiminnan päällekkäisyys on silloin kun se kohdentuu lainsäädännössä tarkemmin määriteltyihin tehtäviin tai palveluihin tai asioihin, jotka muistuttavat kansalaisten subjektiivisia oikeuksia. Joissakin kysymyksissä STEAn avustukset ovat paikanneet hyvin yksittäisiä puutteita (vrt. kidutettujen pakolaisten kuntoutus,
perhelomitus tai munuaisrekisteri) tai selittyvät avustushistorialla (esim. investointiavustusten käyttö tietyissä teemoissa, kuten Meripelastusseuran kalustojen hankinnassa).
On lisäksi huomattava, että lakisääteisten palvelujen ja tehtävien määrittely on erityislaeissa usein tarkkarajaisempaa kuin yleislaissa. Tämä tarkoittaa, että niissä avustettavissa toiminnoissa, joissa kohderyhmä kuuluu lähtökohtaisesti erityislain alaan (esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon piirissä olevat nuoret, vammaiset tai kehitysvammaiset
henkilöt) voidaan toiminto useammin tunnistaa lakisääteisen palvelun alaan kuuluvaksi. Tällöin on riskinä, että pienille erityisryhmille tarkoitettujen hankkeiden rahoituksen
saamisen kynnys nousee korkeammaksi kuin yleislakien (sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki) piiriin kuuluvien kohderyhmien. Edellä mainittua ei voi nähdä suotavana
tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.”
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Sosiaali- ja terveysministeriön rajapinnassa olevia teemoja ja STEAn avustuskohteita
Teema (tasot viittaavat yllä
mainitun raportin luokitukseen)
Kidutettujen kuntoutustoiminta (taso 4)
Erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten
perhelomitus (Taso 3 tai 4)
Vammaisten lasten ja
nuorten parkkitoiminta
(Taso 3 tai 4)
Palveluneuvonta vammaisille
(Taso 2 tai 3)
Päihdekuntoutuksen, muun
kuntoutuksen ja hoidon
osalta (Taso 3 tai 2)
Kotona tapahtuva
avustettava toiminta
(Taso 2 tai 3)
Perhetyö ja kriisityö
(Taso 2)

Munuaisrekisteri
Avustajakoiratoiminta

Keskeiset johtopäätökset

Avustus

Toiminta näyttäytyy kohderyhmän ja sisällön huomioon ottaen julkisen palvelun alaan kuuluvana. Palvelu
muodostuu tarpeen toteamisen jälkeen asiakkaalle subjektiiviseen oikeuteen verrattavaksi. Kohdistuu suppeaan
ja vaativaan, haavoittuvassa asemassa olevaan asiakasryhmään.
Kohde, joka näyttäytyy kohderyhmä ja sisältö huomioon ottaen julkisen palvelun alaan kuuluvana, vähintään
täydentävänä. Voi muodostua asiakkaalle subjektiiviseksi oikeudeksi yksilöllisen tarpeen arvioinnin kautta.
Kohdistuu suppeaan ja vaativaan, haavoittuvassa asemassa olevaan asiakasryhmään.
Rajapinnassa oleva kohde, jonka voi kohderyhmä ja sisältö huomioiden tulkita osin korvaavan ja osin täydentävän julkista palvelua. Yksilöllisen tarpeen arvioinnin kautta on mahdollista, että palvelu voisi erityisesti lasten
kohdalla tulla korvaamaan myös subjektiiviseen oikeuteen perustuvaa palvelua. Kohdistuu suppeaan, haavoittuvassa asemassa olevaan asiakasryhmään.
Rajapinnassa oleva kohteita (osa toiminnoista), jolla mahdollista päällekkäisyyttä julkisen palvelun kanssa. Toiminta voi korvata tai täydentää julkista palvelua. Mahdollinen päällekkäisyys kohdistuu tehtäviin, jotka eivät
ole tarkkarajaisia, joten ehdotonta arviota ei voi tehdä.
Rajapinnassa on muutamia kohteita, jotka korvaavat julkisen palvelujärjestelmän puutteita ja niiden rajaaminen
avustustoiminnan ulkopuolelle johtaisi palvelutason merkittävään heikkenemiseen näille kohderyhmille.

621 998 €

Rajapinnassa on jonkin verran kohteita, joissa toimintaa tehdään kotona. Rajapinnan kuvaaminen kotipalveluihin on keskeistä. Kaikki kohteet on tulkittavissa siten, että ne sisältävät kotipalveluun tai kuntien muihin palveluihin kuuluvia tehtäviä.

661 700 €
1 080 000 €
411 272 €
61 450 €
346 000 €

Rajapinnassa olevissa kohteissa on osittain julkisen järjestelmän puutteita korvaavia, mutta pääasiassa
täydentäviä elementtejä.

132 000 €
204 000 €
150 000 €
180 798 €
82 458 €
150 664 €
125 000 €
61 300 €

300 000 €
758 000 €
21 000 €
52 493 €

1 018 000 €
280 000 €
407 000 €
2 753 000 €
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Tartuntatautien testaustoiminta

Testausta pääsääntöisesti erityisryhmille, mutta myös yleistä testauspalvelua. Sisältö on tartuntatautilain piiriin
kuuluvaa. Tartuntatautilaki 9 § Torjuntatyö kunnassa
Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa ja tässä laissa säädetään. Kunnassa on oltava kuntaan virkasuhteessa oleva tartuntataudeista vastaava lääkäri. Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai
torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito
ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.
Yhteensä

993 435 €

324 724e

11 176 292€

1.2 Sisäministeriö
Valtioneuvoston raportti 2017: ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena.”Sisäiseen turvallisuuteen liittyy STEA-avusteisessa toiminnassa olennaisesti
vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Raportissa ehdotetaan, että STEAlta avustusta saavien turvallisuustoiminnan ytimessä toimivien järjestöjen avustaminen tulisi siirtää
sisäministeriön vastuulle tai sisäministeriön ja STEAn tulisi tiivistää yhteistyötä järjestöjen toiminnan rahoituksessa ja tulosten seurannassa. ”
Vapepa-kokonaisuus:
Kokonaisuuden tarkastelun lähtökohtana voi käyttää valtioneuvoston joulukuussa 2017 julkaisemaa raporttia ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena”.
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jarjestojen-ja-turvallisuusviranomaisten-alueellista-yhteistyota-tulisi-kehittaa
Sisäministeriön mielestä avustusjärjestelmän kokonaisrakenteesta sivulla 81: ”Sisäministeriössä korostetaan, että lähitulevaisuudessa olisi ministeriöiden (erityisesti SM ja
STM) välillä käytävä keskustelu siitä, miten rahoittaa järjestöjen turvallisuutta tukevaa toimintaa niiden toimijoiden osalta, jotka aidosti toimivat viranomaisten kumppaneina.
Nykyistä rahoitusjärjestelmää toimivampana sisäministeriössä nähtäisiin sellainen malli, jossa nämä järjestöt saisivat hallintoon, koulutustoimintaan ja kehittämistoimintaan rahoituksen sisäministeriön budjetin kautta.”
Käyttötarkoitus
Vapaaehtoisten tiepalvelumiesten sekä muiden vapepa-toimintaan osallistuvien jäsenten kouluttamiseen ja varusteluun
Vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan koordinointiin, seurantaan ja toiminnan kehittämiseen
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen toimintaan

Avustus
30 000 €
130 000 €
401 092 €
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Meri- ja järvipelastustehtävissä toimivien vapaaehtoisten koulutukseen sekä toiminnassa tarvittavien miehistöjen turva- ja suojavarusteiden hankintaan ja ylläpitoon
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Pelastusalusten hankinnan sekä olemassa olevien pelastusalusten päivityskorjausten, pelastusalusten ja –asemien vuosikorjauksien, huollon, laite- ja tarvikehankintojen menoihin.
Pelastuskoirakoulutukseen
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen toimintaan
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnalliseen koordinaatioon yhteisen hälytysjärjestelmän, koulutusjärjestelmän sekä jäsenjärjestöjen
verkoston ylläpidon ja kehittämisen keinoin
YHTEENSÄ

298 274 €
40 720 €
1 050 000 €
93 000 €
101 000 €
707 000 €
2 851 086 €

1.3 Oikeusministeriö
Oikeusministeriölle osoitettiin hallitusohjelmassa vuosittainen 2,5 miljoonan euron rahoitus rikoksia ennalta ehkäisevälle hankkeelle vuosille 2020–2022. Rahoitus ohjataan
valtionavustuksina yhteisöille väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen sekä rikoksilla oireilevien ja päihteitä käyttävien nuorten tukemiseen. Lisäksi OM
jakaa valtionavustuksia väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan sekä paikalliseen rikoksentorjuntaan. Myönnettyjen oikeusministeriön avustusten
piirissä vuonna 2020 on myös STEA-avustusten saajia ja osalla on jopa sama käyttötarkoitus näiden kahden avustuksen osalta. STEA-avustusvarojen vähetessä ei ole tarkoituksenmukaista kohdentaa kahta valtionavustusta samaan toimintaan ja STEA pitää hyvänä, että edellä mainittujen sisältöjen rahoitus tapahtuisi myös jatkossa OM:n kautta.
Edelleen STEA näkee hyvänä, että radikalismin ehkäisyyn on osoitettu määrärahaa oikeusministeriöstä. STEA-avustuksia kohdentuu laajasti kotoutumista tukevaan sekä
syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan, mutta ei puhtaasti radikalismin ehkäisyyn. Ihmiskaupanvastaiseen työhön liittyen tulisi yhtä lailla osoittaa määräraha oikeusministeriön
kautta. Ihmiskaupanvastaisen työn rahoitus on nyt pirstaloitunut eri ministeriöiden välille. Toimien kohdentumisen ja kokonaisvaikuttavuuden arvioiminen olisi systemaattisempaa, mikäli rahoitus olisi yhden ministeriön koordinoimaa.
Väkivaltaa kohdanneiden kriisiapuun sekä ihmiskaupan uhreihin kohdistuvat STEAn avustukset:
Käyttötarkoitus
Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa matalan kynnyksen kriisiauttamiseen ja asumisen tukemiseen ja ihmiskaupan vastaiseen työhön. Toimintamuotoina: neuvonta, tuki- ja kriisityö, verkkoauttaminen, asumisen tukeminen,
vertais -ja tukihenkilötoiminta, asiantuntijatyö
Matalan kynnyksen oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen pakolaisille, ihmiskaupan uhreille ja muille ulkomaalaisille sekä ulkomaalaisoikeudellisen erityisasiantuntemuksen jakamiseen verkostoja koordinoimalla ja kouluttamalla eri toimijoita ja päättäjiä

Avustus
419 084 €
279 000 €
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Seksi- ja erotiikka-aloilla toimiville ja ihmiskaupan uhreille suunnatun yksilöllisen tukityön valtakunnallistamiseen verkkotyön ja etsivän
työn keinoin
Ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumiseen seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvassa ihmiskaupassa sekä muussa vakavassa prostituutiokenttään linkittyvässä rikollisuudessa. Toimintamuotoina järjestölähtöinen tunnistamis- ja tukityö sekä koulutukset, verkostoituminen ja vaikuttamistoiminta
Syrjäytyneiden, mahdollisten ihmiskaupan uhriksi joutuneiden kiinalaisten tukemiseen ja heidän palveluohjaamiseen viranomaisten luo
(2019-2021)
Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemiseen yksilöllisen tuen avulla henkilöille, joilla on kohonnut riski syyllistyä seksuaaliseen väkivaltaan sekä valtakunnallisen palveluohjausverkoston toimintaan
YHTEENSÄ

122 000 €
142 520 €
55 000 €
135 000 €
1 152 604 €

Konfliktien torjuntaan ja sovittelutoimintaa koskevat STEAn avustukset:
Käyttötarkoitus (Hakemusvuoden avustusmäärä)
Rikosoireilevia ja rikoksen uhriksi joutuneita nuoria tukevaan katusovittelutoimintaan
Asukkaiden konfliktien ennaltaehkäisemiseen asumiseen liittyvissä tilanteissa naapuruussovittelun ja naapurustotyön avulla, asumisen
toimijoiden sovitteluosaamisen lisäämiseen
Lasten ja nuorten kokeman kiusaamisen ja häiriökäyttäytymisen vähentämiseen ja havaittujen tilanteiden käsittelyyn päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Vertaissovittelutoiminnan ja siihen liittyvän oppilaiden ja henkilökunnan vapaaehtoisen sovittelutyön ja restoratiivisen toiminnan tukemiseen
Maksuttoman sovittelupalvelun toteuttamiseen verkkoympäristössä on-line toimintana puhelimitse, chatilla tai videoyhteydellä lapsille ja
nuorille, perheille, pariskunnille ja yksin asuville ihmisille konfliktitilanteissa
Nuorille rikoksentekijöille suunnatun katusovittelumallin levittämiseen
YHTEENSÄ

Avustus
165 000 €
223 000 €
498 800 €
67 500 €
136 000 €
1 090 300 €

Velkaneuvonta kuuluu julkisen vallan vastuulle. STEAn avustuksissa on kohteita, jotka täydentävät velkaneuvonnan heikkoa tasoa. Julkiset palvelut eivät ilmeisesti vastaa
kysyntään. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan uutena kanavana vuoden 2020 alussa on otettu käyttöön chat-palvelu ja toukokuussa käynnistyy sähköisen asioinnin pilotointi neljän toimiston alueella. Valtakunnallista puhelinpalvelua ei tällä hetkellä ole tarjolla vaan kukin oikeusaputoimisto antaa puhelinpalvelua.
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Velkaneuvonnan kohteet STEAn avustuksissa:
Käyttötarkoitus
Taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien ihmisten ylivelkaantumisen ehkäisemiseen, velkakierteen katkaisemiseen ja
talouden tasapainottamiseen takaus- ja pienluototustoiminnalla sekä puhelimitse ja internetissä toteutettavalla anonyymillä ja valtakunnallisella velkaneuvonnalla
Talousongelmissa olevien ihmisten toimintakyvyn ja taloudenhallinnan edistämiseen vertaistuellisilla ryhmä- ja yksilömuotoisilla talousohjaustoiminnoilla, koulutuksilla ja tiedottamisella
YHTEENSÄ

Avustus
830 000 €

Yhteensä OM:

3 210 334

137 430 €
967 430 €

1.4 Liikenne- ja viestintäministeriö
Näkövammaispostin tietoliikenne- ja postimaksut ovat valtiolta RAY:lle siirtynyt rahoitus, sillä toiminnan kulut katettiin vuoteen 1991 asti liikenne- ja viestintäministeriön
määrärahoista. Kyseessä on läpivirtaava avustus. Avustuksella on toimitettu vuosittain n. 300 000 kpl ääni- ja pistekirjoitusjulkaisuja, cd-levyillä ja n. 90 000 verkkojulkaisua
noin 7000 henkilölle. STEA-avustuksella katetaan ainoastaan palvelun tietoliikenne- ja postimaksut.
Tekstipuheluiden välityspalvelun ostamiseen kuuroille, huonokuuloisille sekä kuulo-, kuulonäkö-, puhe- ja kehitysvammaisille
Kuulovammaisten tekstipuheluiden välityspalvelussa kyse on Posti-ja telen kehittämästä palvelusta. Kun Posti- ja tele yksityistettiin, ei Sonera enää tarjonnut palvelua veloituksesta, jolloin sen kustannukset sovittiin katettavaksi RAY:n avustuksella. Tällä hetkellä palvelun tuottaa Vakka-Suomen puhelin Oy. Avustus on läpivirtaava.
Maailman Postiliiton yleissopimuksessa on sovittu, että näkövammaisposti kuljetetaan maksutta kansallisessa ja kansainvälisessä postiliikenteessä. Näkövammaispostin lähettämisen subventointimallit vaihtelevat kansallisesti. Suomessa Posti Group Oy kuljettaa maksutta yksityishenkilöiden postittamat pistekirjoituslähetykset, mutta ei yhteisöjen
äänite- ja pistekirjoituslähetyksiä. Näkövammaisten liitto on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Suomi sitoutuisi Maailman Postiliiton yleissopimukseen sisältyvään käytäntöön, jonka mukaan yhteisöt voisivat lähettää näkövammaisille ääni- ja pistekirjoituslähetykset maksutta. Suomi on päättänyt postilain viimeisimmässäkin uudistuksessa
edelleen säilyttää varauman ja hoitaa asian toisin. Suomessa näkövammaisposti on rahoitettu 90-luvun alusta lähtien RAY/STEA-avustuksella.
Käyttötarkoitus
Näkövammaispostin tietoliikenne- ja postimaksuihin

Avustus
350 000 €
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Kuurojen, huonokuuloisten, kuulonäkövammaisten sekä puhe- ja kehitysvammaisten asioinnin ja yhteydenpidon turvaamiseen teksti- 250 000 €
puheluiden välityspalvelun avulla
YHTEENSÄ
600 000 €

1.5 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Käyttötarkoitus (Hakemusvuoden avustusmäärä)
Oppimista sekä työtä ja arkea helpottavien apuvälineiden tunnettuuden ja käytön edistäminen, yksilöllinen ohjaus, koulutus
Oppimisvaikeuksia omaavien 15 - 29-vuotiaiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja syrjäytymiskierteen katkaisuun. Oppimisen,
arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen sekä jatkokoulutus- ja työelämävalmiuksien edistämiseen yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla
Oppimisvaikeuksista kärsivien vertaistukeen, arjen tukemiseen ja vahvistamiseen antamalla tietoa oppimisvaikeuksista sekä oppimisen apuvälineistä, tarjoamalla lukiohjausta ja -testausta sekä mahdollisuutta kokeilla erilaisia oppimisen apuvälineitä
Tietotekniikan ohjaus- ja koulutuspalvelujen tuottamiseen suomen- ja ruotsinkielisille henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia sekä
esteettömän oppimateriaalin tuottamisen edistämiseen.
För att öka jämlikheten mellan personer med och utan funktionsnedsättning genom pedagogisk och social verksamhet
- För pedagogisk teaterverksamhet för personer med intellektuell funktionsvariation, för publik- och nätverksarbete
Sairaalaklovnitoimintaan yliopistollisten sairaaloiden lasten- ja nuortenosastoilla
Lastensuojelun palveluiden ja avohuollon sosiaalityön asiakkaiden osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden, positiivisen vuorovaikutuksen ja tukiverkostojen vahvistamiseen sosiaalisen sirkuksen avulla
Liikkuvaan bussitoimintaan pääkaupunkiseudulla
Maahanmuuttajanaisten terveyden ja elämänlaadun edistämiseen liikunnalla, terveystiedolla, aktivoinnilla, osallisuuden lisäämisellä
ja vapaaehtoistoiminnalla.
För att stöda inlärningen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter med hjälp av information,
handledning och anpassade inlärningsmiljöer
För att producera, sprida och främja lättläst material och främja högläsning inom omsorgen och därmed göra nyheter, information och
litteratur tillgängliga för personer som har svårt att läsa vanliga texter eller svårt att klara av att läsa själv
Oppimateriaalien kehittämiseen, tuottamiseen ja jakamiseen henkilöille, joilla on suuria oppimisen ja ymmärtämisen haasteita
Selkokeskuksen toimintaan ja selkouutislehtien julkaisuun
- selkokieliseen tiedotukseen, tiedonvälitykseen ja kulttuurin edistämiseen
- selkokielen kehittämiseen ja selkoaineistojen tuottamiseen - selkokielisten verkkosivujen ylläpitoon ja kehittämiseen
YHTEENSÄ

Avustus
140 000 €
111 900 €
164 928 €
154 736 €
133 358 €
173 060 €
41 000 €
220 000 €
135 250 €
145 574 €
175 000 €
556 500 €
365 300 €
2 516 606 €
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1.6 Ympäristöministeriö
Teema
Esteettömyysneuvonta vammaisille (Taso 2 tai 3)

Erityisryhmien asuminen
(Taso 2)
Rajapinnassa on kohteita,
jotka kohdistuvat ensisijassa
aiemmin RAYn avustaman
asuntokantaan

Keskeiset johtopäätökset
Toiminta on lakisääteisten vammaispalvelujen ja muiden palvelujen saamiseen liittyen todennäköisesti kohderyhmälle tarpeellista. Jos toiminnan avustaminen loppuisi, muita rahoituslähteitä vastaavalle toiminnalle löytyisi vain osittain. Rajapinnassa osa toiminnoista, mahdollista päällekkäisyyttä
julkisen palvelun kanssa. Toiminta voi korvata tai täydentää julkista palvelua.
Teemassa on löydettävissä luonteva työnjako ARAn kanssa, jossa ARA avustaa erityisryhmien asumistuotantoa ja STEA erityisryhmien asumiseen liittyviä toiminnallisia avustuksia.
STEAn avustuksissa on edelleen erityisryhmien tukiasuntojen hankinta.

Avustus
252 700 €
2 330 000 €
540 000 €
120 000 €
1 399 627 €
90 000 €
1 000 000 €
200 000 €
97 500 €
450 000 €
1 120 000 €
250 000 €
5 320 000 €
1 500 000 €

15 970 595 €

1.7 Työ- ja elinkeinoministeriö
Teema
Työelämäosallisuus
(Taso 1) Rajapinnassa on kohteita, jotka ovat
teoriassa rajapinnassa sen
vuoksi, että oikeus palveluihin
muodostuu yksilökohtaisissa
suunnitelmissa.

Keskeiset johtopäätökset
Kuurojen ja kuurosokeiden arjenhallinnan, opiskelun ja työllistymisen tukemiseen ryhmä-/vertaistyöskentelyn ja verkostoyhteistyön avulla. Sisällössä on osin opinto- ja työsuunnitelmien tekoa, sekä
valmentavaa otetta, joka voi olla te-toimistojen työtä, mutta osa kohderyhmästä on hyvin haastavassa asemassa ja tuskin työllistyy.
Kehitysvammaisten nuorten ja työikäisten työelämäosallisuuden tukemiseen vertaistoiminnan, verkkokurssien, kehitysvammaisten työhönvalmennuksen verkoston koordinoinnin ja työnantajakontaktien avulla

Avustus
305 000 €

79 000 €

10(10)

För att stöda sysselsättning och välmående bland personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning med hjälp av erfarenhetstalarverksamhet, nätverkssamarbete med arbetskraftsförvaltningen och direkt stöd till målgruppen
Vammaisten henkilöiden työelämäosallisuuden ja yrittäjyyden edistämiseen valtakunnallisesti vertaistuki-, valmennus-, ohjaus- ja mentorointitoiminnalla
Työharjoittelujaksojen mahdollistamiseen vammaisille nuorille
Osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuuden edistämiseen ja tukemiseen yksilöohjauksella
sekä sosiaalisesti vahvistavilla vertaistukiryhmätoiminnoilla
Vailla työkokemusta ja /tai koulutusta olevien yli 29-vuotiaiden henkilöiden elämänhallinnan, sosiaalisuuden sekä työelämäosallisuuden vahvistamiseen ryhmätoiminnoilla ja yksilötyöllä verstasympäristössä
Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen ryhmätoiminnalla ja yksilövalmennuksella
Yhteensä

1.8 Koonti:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sisäministeriö
Oikeusministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ympäristöministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Yhteensä

11 176 292
2 851 086
3 210 334
600 000
2 516 606
15 970 595
1 048 388
37 373 301

103 800 €
278 100 €
138 000 €
42 750 €
41 738 €
60 000€
1 048 388 €

