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LIITE 1: Järjestöt kehittäjinä vuonna 2018

AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

Sosiaali- ja terveys-jär-
jestöjen avustus-kes-
kuksen STEAn avustuk-
set vuodelle 2018

Opetus- ja kult-
tuuri-ministeriön 
avustukset vuo-
delle 2018

Aluehallinto-vi-
raston avustukset 
vuodelle 2018

Taiteen edistä-
mis-keskuksen 
avustukset vuo-
delle 2018

Euroopan raken-
ne-rahastojen 
(EAKR ja ESR) 
avustukset vuo-
delle 2018

Manner-Suo-
men maaseu-
dun kehittä-
mis-ohjelman 
2014–2020 
avustukset 
vuodelle 2018

Maa- ja 
metsäta-
lous-mi-
nisteriön 
avustuk-
set vuo-
delle 
2018

Yhteensä

Lasten, perheiden 
ja vanhemmuuden 
tukeminen 

1 384 000

(avopalvelut, Perheen-
talo-toiminta, arjenhal-
linnan vahvistaminen ja 
tukeminen, osallisuuden 
ja hyvinvoinnin edistä-
minen)

1 384 000

Nuorisotoiminta, 
nuorten tukemi-
nen  
 
 

1 670 725

(elämänhallinnan ja 
arjen tuki, tyttöjen 
talo toiminta, nuorten 
kanssa työskentelevien 
koulutus)

115 000 173 400

(lasten ja nuor-
ten paikallinen 
harrastustoiminta, 
nuorten työpaja-
toiminta, etsivä 
nuorisotyö)

94 900

(työpajatoiminta 
syrjäytymisuhan 
alla oleville nuorille 
muotoilun parissa, 
eläin- ja luontoa-
vusteista toimintaa 
maahanmuuttaja-
taustaisille ja haa-
voittuvassa talou-
dellisessa asemassa 
oleville nuorille, 
sukupuolisensitiivi-
nen nuorisotyö)

10 600 2 064 625
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AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

STEA OKM AVI Taiteen edistämis-
keskus

EAKR ja ESR Maaseudun 
kehittämis-oh-
jelma

MMM MMM

Mielenterveys- ja 
päihdetyö  
 

2 713 000

(kohtaamispaikat, vapaa-
ehtois- ja vertaistoiminta, 
kriisi- ja mielenterveys-
työ, elämänhallinnan 
vahvistaminen, mielen-
terveysomaisille suunnat-
tu toiminta, päihdeon-
gelmista kärsivien tuki-, 
neuvonta ja auttamistyö)

8700

(toimintamali 
päihtyneiden poti-
laiden tukemiseen 
ja ohjaukseen)

2 721 700

Vammais-, potilas- 
ja kansanterveys-
toiminta 

2 144 620

(vammais- ja kansanter-
veysjärjestöjen yhteistoi-
minta, aistivammaisten 
sopeutumisvalmennus, 
erityisen tuen tarpeessa 
olevien lapsiperheiden 
palveluohjauspalveluiden 
saatavuuden lisääminen, 
syömishäiriöistä toipu-
vien ja läheisten tuke-
minen, Erilaisten vam-
mais- ja potilasryhmien ja 
omaisten tuki- ja neuvon-
tatyö, omaishoitajien- ja 
perheiden tuki, ruokaan 
ja internettiin kohdistu-
van riippuvuuden tuki- ja 
hoito, asumiseen liittyvät)

2 144 620
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AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

STEA OKM AVI Taiteen edistämis-
keskus

EAKR ja ESR Maaseudun 
kehittämis-oh-
jelma

MMM MMM

Työelämää sekä 
työ- ja toiminta-
kykyä edistävä 
toiminta  

765 500

(vaikeasti työllistyvien 
nuorten urapolut, työt-
tömien tai osatyökykyis-
ten palkkaaminen järjes-
töihin, huono-osaisten 
ja heikossa työmarkki-
na-asemassa olevien 
väestöryhmien osalli-
suuden, arjen hallinnan 
ja sosiaalisten verkos-
tojen tuki, työelämäval-
miuksien kehittäminen, 
kehitysvammaisten ja 
mielenterveyskuntoutu-
jien sosiaalisten taitojen, 
tunteiden käsittelyn ja 
itsetuntemuksen tuki)

646 200

(vapautuvien 
vankien siviiliin 
paluun tukeminen, 
toimintamalli osaa-
misen lisäämiseksi 
työyhteisöissä, 
maatalousyrittäjien 
työssäjaksamisen 
tuki, syrjäytyneiden 
tai syrjäytymis-
vaarassa olevien 
miesten osallisuu-
den ja elämänhal-
linnan tuki, isyyden 
tuki työelämässä, 
toimintakyvyn tuki 
kulttuuritoiminnan 
keinoin)

10 700 1 422 400

Yleinen järjestöjen 
yhteistoiminnan, 
löydettävyyden ja 
toiminnan edistä-
minen  
 

534 000

(vertaistoiminnan, va-
paaehtoistyön, ohjauk-
sen ja neuvonnan piiriin 
löytäminen, järjestöjen 
toiminnan ja yhteistyön 
kehittäminen)

28 900

(järjestöjen kou-
lutushanke)

562 900
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AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

STEA OKM AVI Taiteen edistämis-
keskus

EAKR ja ESR Maaseudun 
kehittämis-oh-
jelma

MMM MMM

Ikäihmisten arjen, 
osallisuuden ja 
asumisen tukemi-
nen 

2 039 715

(ikäihmisten osallisuuden 
tukeminen, yksinäisyy-
den vähentämiseen, 
muistisairauksien 
asiantuntija- ja tukikes-
kustoiminta, muistisairai-
den kehitysvammaisten 
tukimuotojen kehittämi-
nen, Ikäihmisten tieto-
tekniikkataitojen tuki, 
vapaaehtois- ja vertais-
toiminta, vapaaehtois- ja 
vanhustyöntekijöiden 
ryhmänohjausosaamisen 
edistäminen, asumiseen 
liittyvät)

122 300 2 162 015

Kulttuuri- ja taide-
toiminta  
 

417 000 6500 69 000

(festivaaliavustuk-
set, lastenkulttuu-
ri, arkkitehtuuri- ja 
ympäristökulttuu-
ri-koulu, muotoi-
lun edistäminen)

207 300

(ruokamatkailu, 
sirkustoimin-
ta, Riuttalan 
museoalueen 
kehittäminen, 
jazzmusiikki 
toiminta)

699 800
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AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

STEA OKM AVI Taiteen edistämis-
keskus

EAKR ja ESR Maaseudun 
kehittämis-oh-
jelma

MMM MMM

Urheilutoiminta ja 
liikuntamahdolli-
suudet

 
 
 

412 000

(Liikunnan alue-
järjestön toiminta, 
seuratuet)

3000 71 200

(liikunnallisen elä-
mäntavan tuki)

712 693

(frisbeegolf rata, 
kuntoportaiden 
rakentaminen, 
Vaellusreitin 
kunnostus ja 
tuotteistus suun-
nistus, pysäköin-
tipaikka urheilu-
paikalle)

300 100

/Raviur-
heilu)

1 498 993

Harrastukset ja 
vapaa-aika  
 
 

7000

(kierrätysyhdistyksen 
kahvilatoiminta)

120 000

(metsäkar-tanon 
kunnostus)

150900 37 900

(koulutusväli-
neistö turvallisen 
aseen käsitte-
lyyn, kerhotilan 
kunnostaminen 
vanhustentalo 
asukkaiden ja yh-
distysten kokoon-
tumiskäyttöön)

315 800

Neuvontatoiminta 23 000

(digineuvonta ja 
sähköisten palve-
luiden käyttöön 
oton edistämi-
nen)

368 000

(maa- ja 
puutarha-
talouden 
neuvonta-
toiminta)

391 000
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AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

STEA OKM AVI Taiteen edistämis-
keskus

EAKR ja ESR Maaseudun 
kehittämis-oh-
jelma

MMM MMM

Päätöksenteko ja 
osallistuminen 

120 000

(vähävaraisten äänen 
kuuluviin tuomiseen 
päätöksenteossa)

120 000

Kylä ja asukas-
toiminta sekä maa-
seudun kehittämi-
nen, mikä ei liity 
elinkeinoihin 

580 100

(kokoontumis- ja 
uimapaikka kyläl-
le, asuinalueiden 
kehittäminen, 
toimintakeskus, 
kylän elinvoiman 
ja osallistumisen 
edistäminen 
valokuvapankin 
keinoin, maa-
seututaajamien 
palveluiden ja 
osallisuuden 
kehittäminen 
uusien kumppa-
nuuksien kautta)

580 100
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AVUSTUKSEN  
MYÖNTÄJÄ

Avustetut teemat 
(suluissa esimerk-
kejä avustetusta 
toiminnasta)

STEA OKM AVI Taiteen edistämis-
keskus

EAKR ja ESR Maaseudun 
kehittämis-oh-
jelma

MMM MMM

Turvallisuus ja 
arjen turvallisuus 

1 445 000

(katusovittelu, rikoksen-
tekijöiden väkivaltaisen 
käyttäytymisen vähentä-
minen ja ehkäiseminen, 
lähisuhdeväkivallan 
matalankynnyksen 
avopalvelu, tukitoiminta 
rikostaustaisten ja heidän 
läheistensä parissa, väki-
vallan katkaisu perheissä 
ja väkivaltaisen käytöksen 
ehkäisy, Ihmiskaupan 
uhrien tukeminen)

15 900

(mönkijän han-
kinta hälytys-
käyttöön)

1 460 900

Monikulttuuri-
suustoiminta ja 
kotoutuminen 

535 000

(Maahanmuuttajien 
kotoutumista edistävä 
toiminta, Vapaaehtoinen 
kielenopetus maahan-
muuttajataustaisille, 
Turvapaikanhakijoiden 
osallisuuden ja yhteisöl-
lisyyden edistäminen)

39 900

(maahanmuut-
tajien matalan 
kynnyksen työllis-
tymisen tuki)

574 900

Yhteensä 13 358 560 1 064 000 333 800 69 000 860 900 1 749 393 668 100 18 103 753
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Tiedot on koottu Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman 
Sakke- Pohjois-Savon  
järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toimesta tammikuussa 2019. 
Listauksesta puuttuvat 

• TE-toimistojen myöntämät työllisyyspoliittiset avustukset. Nämä 
otetaan huomioon seuraavan kerran, kun taulukkoa päivitetään. 

• Kuntien avustukset järjestöille. Nämä kootaan osana Sakke - 
Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön hanketta ja sen kuntakierrosta 
syksyllä 2019.

Muita huomioita:  
Osa STEAn myöntämistä avustuksista voi olla myönnetty valtakunnalliseen 
toimintaan, mikä pitää sisällään toimintaa osittain Pohjois-Savon alueella. 
Manner-Suomen maaseuturahaston avustukset sisältävät myös yksityisen 
rahoituksen osuuden. Euroopan rakennerahaston avustukset sisältävät 
myös muun julkisen rahoituksen osuuden. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
avustuksissa ei ole huomioitu valtakunnallisten liittojen avustuksia, joista 
osa kohdentuu Pohjois-Savon alueen järjestöille valtakunnallisten liittojen 
kautta.
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