
STEAn avustuksista

Valtakunnallinen asunnottomuusseminaari
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Kysymykset ja vastaukset

• Organisaationne kokemukset yhteistyöstä AUNE-ohjelman aikana

• =>Monitoimijainen yhteistyö on ollut hyödyllistä ja se on 

avannut asunnottomuuden problematiikkaa laajemmaksi.

• => Asunnottomuuden poistamista ja puolittamista on tavoiteltu 

jo aiemmissa ohjelmissa, mitä uutta voimme tehdä asian 

suhteen?
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Kysymykset ja vastaukset

• Organisaationne rahoitusnäkymät/-painopisteet 

lähivuosina?

• => painotuksia vuodelle 2021 työstetään 

parhaillaan
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Vuoden 2020 painotukset

1. Järjestölähtöisen työn edellytysten vahvistaminen ja roolin 

selkeyttäminen muuttuvissa rakenteissa, 

esim. järjestölähtöisen toiminnan kuten vertaistuki-, ohjaus- ja 

neuvontatoiminnan nivoutuminen muuttuviin 

palvelukokonaisuuksiin

2. Vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen 

edistäminen (Paikka auki II  -avustusohjelma)
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Kysymykset ja vastaukset

• Organisaationne yhteistyömahdollisuudet 

asunnottomuuden puolittamiseen tähtäävän 

yhteistyöohjelmaan 2020-2023 liittyen

=> STEA on mukana yhteistyössä 

toimintalinjaustensa puitteissa.
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Avustuksen myöntämisen 
edellytyksiä 

• Avustus kohdistuu STEAn määrittelemiin 

avustuskokonaisuuksiin:

• Erityisryhmien asuminen

• Järjestöjen toimintaedellytykset ja perusrahoitus

• Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuus

• Terveys ja toimintakyky

• Työelämäosallisuus

• Yhteisöllisyys ja osallistumismahdollisuudet
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Erityisryhmillä tarkoitetaan:

• asunnottomia ja pitkäaikaisasunnottomia sekä henkilöitä, 

joilla on puutteelliset asumisvalmiudet kuten 

• kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia,  

päihdekuntoutujia, erityistä tukea tarvitsevia nuoria 

(esim. luottotiedot menettäneitä, teinivanhempia, 

käytöshäiriöistä kärsiviä nuoria), henkilöitä, jotka 

sairauden, vamman tai vian takia tarvitsevat 

esteettömän asunnon, vapautuvia vankeja, 

ylivelkaantuneita
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Asumisneuvonnasta 

• Vaikuttavuuden ja tuloksien aikaansaamiseksi tulisi yleinen 

asumisneuvojatoiminta toteuttaa vahvasti 

poikkihallinnollisena yhteistyönä ja eri sektorirajat ylittävänä, 

jotta se tavoittaisi kaikki eri syistä ja eri tilanteissa 

asumiseensa tukea tarvitsevat. 

• Keskeisiä toimijoita asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä 

ovat kuntien asuntotoimet, sosiaali- ja terveystoimi, 

seurakunnat, vuokranantajat ja yritykset, järjestöt ja muut 

3. sektorin toimijat. 
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Asumisneuvonnasta

• STEAn avustaman asumisneuvonnan suhde mahdolliseen 

lakisääteistettyyn asumisneuvontaan tulee arvioida. 

• STEA ei voi tukea lakisääteistä toiminta!! => ei voi 

korvata puuttuvaa lakisääteistä toimintaa.

• Sitä voi kuinkin täydentää.

• Mikä olisi uusi nimike ja sisältö mahdollisen lakisääteisen 

asumisneuvonnan rinnalle?  
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Avustukset 2020

• Jaettava avustusmäärä 380 milj.€

• Ohjeelliseen avustussuunnitelmaan on 

sidottu n. 330 milj.€

• Uusiin hankkeisiin ja käynnissä olevien 

avustusten korotuksiin/muutoksiin 

n. 50 milj.€
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Avustukset 2020

• Jaettava avustusmäärä 380 milj.€

• Ohjeelliseen avustussuunnitelmaan on 

sidottu n. 330 milj.€

• Uusiin hankkeisiin ja käynnissä olevien 

avustusten korotuksiin/muutoksiin 

n. 50 milj.€
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Avustuslajit 1(2)

• Hankeavustus

• uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen ja toiminnan 

käynnistämiseen tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin 

perusteltuihin hankkeisiin (C-avustus) 

• soveltuvin uusille toimijoille

• Kohdennettu toiminta-avustus

• tarkoitukseltaan rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen 

toimintaan (Ak-avustus) 
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Avustuslajit 2 (2)

• Yleisavustus 

• avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen 

toimintaan sekä siihen liittyviin yleiskuluihin (Ay-avustus) 

• Investointiavustus

• Hankintoihin ja korjauksiin (B-avustus). 
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Hakemusmäärät vuodelle 2020

• Hakemuksia yhteensä 3092 kpl

• Uusia 1333 kpl

• Jatkohakemuksia 1759 kpl

• Investointihakemukset näistä (B) 62 kpl

• Uusia 42 kpl

• Jatkohakemuksia 20 kpl

• Erityisryhmien asumiseen näistä 29 kpl

• Näistä uusia 20 kpl
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Avustusten käytön reunaehdot

• STEA-avustuksella perusparannetun kiinteän 

omaisuuden, rakennuksen tai huoneiston tulee olla 

avustuspäätöksessä määritellyssä käytössä ja 

avustuksen saajan omistuksessa ja hallinnassa 20 

vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen.

• STEA-avustusta ei myönnetä asuinvuokratalojen 

vuosihuoltoihin, eikä palvelutalojen peruskorjaamiseen.
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Avustusten käytön reunaehdot

• Avustusta ei voi käyttää taloudelliseen toimintaan eli tavaroiden tai 

palvelun tarjoamiseen markkinoilla. 

• Avustusta ei voi käyttää toimintaan, joka kuuluu kunnan, valtion tai 

muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin

• Avustusta ei saa käyttää toimintoihin, jotka kuuluvat kirkon tai 

muun uskonnollisen yhdyskunnan järjestämisvastuulle tai 

edellyttävät toiminnan kohderyhmien osallistumista uskonnolliseen 

toimintaan. 

• Lisäksi aihekohtaisia linjauksia, jotka on julkaistu STEAn

verkkosivuilla. 
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Asuntorekisterikatsaus ja 
asuntohankintojen 

ilmoittaminen vuonna 2020



Asuntorekisteri

• STEA lähetti asuntokyselyn syksyllä 2018 yhteensä 313 avustusta saaneelle järjestölle

• Aikaväli 1998-2018 myönnetyt B-avustukset

• Tiedot on kerätty Excel-lomakkeella, jotka on tallennettu keväällä 2019 Access-tietokantaan



Kerätyt tiedot

• Avustuksen saajat, jotka olivat

• Hankkineet tukiasuntoja

• Rakentaneet asuntoja

• Peruskorjanneet asuntoja

• Mitä kysyttiin

• Käyttäjäryhmä (erityisryhmä)

• Vuokraustapa

• Vuokrataso

• Asuntojen hankintahinta

• Asuntojen sijainti

• Asuntojen koko

• Asunnon rakennusvuosi
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Tuloksia

• Yhteensä 6340 raportoitua asuntoa

• Hankitun asunnon keskimääräinen rakennusvuosi 

1987 

• Keskimäärin asuntojen koko 40 m2

• Keskimääräinen vuokra13,42 €/m2

• Suurin käyttäjäryhmä ovat nuoret
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Asuntojen määrä 
käyttäjäryhmittäin
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• Nuoret 61 %

• Pitkäaikais-

asunnottomat 

11 %

• Mielenterveys 

ja päihdekun-

toutujat 5 %

• Aistivammai-

set 1,5 %

• Invalidit 1,5 

%

• Ikääntyneet 

17 %

• Kehitysvam-

maiset 3 %
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