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STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat

Kaikille eväät elämään - avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustuksen saaja Avustuksen käyttötarkoitus
Myönnetty 
avustus €

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY

Kaikille eväät elämään -avustusohjelman koordinointiin 
tukemalla hankkeiden verkostoitumista, kehittämistyötä ja 
arviointia (2017–2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman koordinaatiohanke) 134 100

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisemiseen lisäämällä 
turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksiottoa lasten 
kanssa, kehittämällä ennaltaehkäisevää tukea 
riskiperheille ja soveltamalla kansainvälistä korjaavan työn 
mallia suomalaisiin perheisiin, joissa kaltoinkohtelua on jo 
tapahtunut (Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen 
2017-2020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman 
osahanke) 111 150

JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

Pitkäaikaissairasta vanhempaansa tai muuta 
perheenjäsentään hoitavien alle 18-vuotiaiden lasten ja 
nuorten sekä heidän perheiden tukemiseen käsittelemään 
sairauden aiheuttamaa kuormitusta (ALISA – 
Näkymättömät nuoret 2017-2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman osahanke) 107 500

MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA -FINFAMI RY

Vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvan 
osallisuuden mallin kehittämiseen lapsiperheille, joissa 
vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelm 
(Toivosta turvaa 2017-2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman osahanke) 106 000

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY

Haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa 
osallisuuden tukemiseen päiväkeskustoiminnan ja 
vapaaehtoistoiminnan käynnistämisen kautta 
(Kaikkien naisten talo 2017-2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman osahanke) 80 650
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MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VAR.-SUOMEN PIIRI

Syrjäytymisvaarassa olevien alle kouluikäisten lasten 
perheiden vanhemmuuden vahvistamiseen Turussa 
jalkauttamalla MLL:n vertaisosaamista ja vanhemmuuden 
tuen osaamista varhaiskasvatuksen yhteyteen 
yhteisöllisen ja osallistavan ruokailuhetken keinoin 
(Soppaa ja sympatiaa 2017-2020) (Kaikille eväät elämään 
-avustusohjelman osahanke) 79 000

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

Erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen 
järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla 
(Erityistä Energiaa-hanke 2017-2020) (Kaikille eväät 
elämään -avustusohjelman osahanke) 78 000

ROMANO MISSIO RY

Romaniperheille tarjottavan perhetyön käynnistämiseen 
arjen selviytymisen, lasten kansvatuksen, lasten ja 
nuorten koulunkäynnin, työelämän ja asumisen tueksi 
(Eväitä arkeen - romaniperhetyön projekti 2017-2020) 
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 70 000

AUTA LASTA RY

Lastensuojelun nuorten aikuisten kokemusasiantuntijoiden 
toimintaan lastensuojelun piirissä olevien nuorten sekä 
perheiden/muiden lähiverkostojen tukena elämän 
muutosvaiheissa (Veturointi-toiminta 2017-2020) (Kaikille 
eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 65 000

PESÄPUU RY

Perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseen lastensuojelun 
perhehoidossa uuden työmallin avulla (#Munperheet - 
Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä 2017-
2020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman 
osahanke) 64 000

YHTEISET LAPSEMME RY

Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten sekä jo 
oleskeluluvan saaneiden nuorten kotoutumisen 
tukemiseen vapaaehtoisen tukiperhetoiminnan keinoin 
(Yhdessä matkalla - tukiperheestä voimaa yksintulleen 
nuoren kotoutumiseen 2017-2020) (Kaikille eväät 
elämään -avustusohjelman osahanke) 63 000
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VAASAN ENSI- JA TURVAKOTI RY - VASA MÖDRA- OCH SKYDDSHEM RF

Eroavien vanhempien yhteistyöhalun ja vanhemmuuden 
vahvistamiseen sekä erosta aiheutuvien lapseen 
kohdistuvien riskien ehkäisemiseen tarjoamalla varhaista 
tukea ja apua eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille 
sekä heidän 5-21 -vuotiaille lapsilleen yksilö-, pari- ja 
vertaisryhmätoiminnan keinoin (Yhdessä mutta erikseen - 
Pohjanmaan Ero lapsiperheessä -työ 2017-2019) (Kaikille 
eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 62 750

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON SATAK. PIIRI RY

Lasten ja perheiden eriarvoisuuden vähentämiseen 
koordinoimalla tukihenkilötoimintaa Satakunnassa 
(Sataperhe - tukihenkilötoiminnasta ja perheverkostoista 
voimaa Satakuntaan 2017-2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman osahanke) 61 500

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

Lapsiperheiden tukemiseen ja vahvistamiseen. Tuetaan 
perheitä joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö 
tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa riskissä uupua 
ja syrjäytyä yhteisöistä (LOISTE -hanke 2017-2020) 
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 60 000

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

Kummiperhetoimintaan alaikäisille ja 
itsenäistymisvaiheessa oleville yksin maahan tulleille 
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille Helsingissä, 
Jyväskylässä ja Espoossa (Kummiperhetoiminta 2017-
2020)(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman 
osahanke) 57 254

PIENPERHEYHDISTYS RY

Haavoittuvissa olosuhteissa elävien yhden vanhemman 
perheiden lasten syrjäytymisriskin pienentämiseen 
auttamalla lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä 
harrastus ja toteuttamalla leiritoimintaa sekä vanhemman 
jaksamisen tukemiseen yksilöllisen ohjauksen ja 
vertaisryhmätoiminnan keinoin (Minullakin on kerrottavaa - 
harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään 2017-2020) 
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 53 186

AURALAN NUORET RY

Maahanmuuttajataustaisten 5-9-luokkalaisten tyttöjen ja 
heidän perheidensä arjen ja kotoutumisen tukemiseen 
Varissuon alueeella kotinuorisotyön menetelmin (Turun 
Tyttöjen Talo - Kotinuorisotyö 2017-2020) (Kaikille eväät 
elämään -avustusohjelman osahanke) 51 000
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PUOLIVÄLINKANKAAN SUURALUEEN ASUKASYHDISTYS RY

Haasteellisessa elämäntilanteessa oleville perheille, joilla 
on perusopetuksen piiriin kuuluvia lapsia, hyvinvointia ja 
osallisuutta edistäviin vapaaehtois- ja vertaistuen 
muotojen kehittämiseen Oulun Puolivälikankaan 
suuralueella (Lähiöinnostajat: Lähitekoja ja palveluita 
perheille vertaistoimin 2017–2020) (Kaikille eväät elämään 
-avustusohjelman osahanke) 48 000

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Saavutettavaan vuorovaikutusvalmennukseen perheille, 
joissa vanhemmilla tai vanhemmalla on kehitysvamma tai 
samankaltaista tuen tarvetta asioiden ymmärtämisessä, 
oppimisessa tai arjen toiminnoissa. Valmennus koskee 
myös perheen lähi-ihmisiä. (Vahvistu vanhempana - 
valmennusprosessi 2017-2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman osahanke) 47 000

LASTEN KESÄ RY

Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden 
teemoitettujen viikonloppuleirien järjestämiseen 
(Leiritoiminta perheitä tukemassa 2017-2020) (Kaikille 
eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 47 000

SUOMEN PAKOLAISAPU RY

Maahanmuuttajaperheiden tukemiseen päiväkoti- ja 
koulumaailmassa ja viranomaisten palvelujärjestelmissä 
kulttuuritulkkauksen, palveluohjauksen, konsultoinnin ja 
keskustelutilaisuuksien avulla (Linkki 2017-2019) (Kaikille 
eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 44 730

IRTI HUUMEISTA RY

Kuntoutusprosessissa olevien huumeperheiden 
sosiaalisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja arjen 
toimintakyvyn parantamiseen kummi- ja vertaistoiminnan 
avulla (Oikeus turvallisempaan arkeen -hanke 2017-
2019)(ei lakisääteiseen toimintaan) (Kaikille eväät 
elämään -avustusohjelman osahanke) 32 000

LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY

Perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden ja sitä 
todistaneiden lasten auttamiseen yksilö-, ryhmä- ja 
vanhemmuustyön keinoin (Tukea ja turvaa tässä ja nyt - 
lapsi ei voi odottaa! 2017-2020) (Kaikille eväät elämään -
avustusohjelman osahanke) 30 100
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A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lapsuuden kodin päihteidenkäytöstä laiminlyöntiä 
kokeneiden perheellistyvien ja perheellisten nuorten 
aikuisten arjenhallinnan tukemiseen ja perhearkea 
varjostavien lapsuuden kokemusten jakamiseen ohjatulla 
vertaisryhmätoiminnalla (Lasinen lapsuus - Haastava arki 
2017-2018) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman 
osahanke) 14 525

1 567 445

Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustuksen saaja Avustuksen käyttötarkoitus
Myönnetty 
avustus €

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY

Omaishoitosuhteesta luopumassa olevien työikäisten 
omaishoitajien ja omaishoitajien, joilla on mahdollisuus 
työskennellä osa-aikatyössä tai yrittäjinä ja ovat nyt 
työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttöminä työnhakijoina 
etsimiseen, tunnistamiseen ja heidän toimintakykynsä, 
elämänlaatunsa sekä jaksamisensa parantamiseen 
(Omaishoidosta pienin askelin suunta työelämään 
OPASTE 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 105 000

PARIK-SÄÄTIÖ

Työkykyisyydeltään heikentyneiden työntekijöiden 
työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen 
edistämiseen työntekijän ja työyhteisön aktiivisuutta 
kohottamalla sekä työn muotoilun ja mukauttamisen 
menetelmiä hyödyntämällä (TYKE - Työkyky keskiössä 
Kouvolassa 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 100 000

OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY

Työikäisen muististaan huolestuneen elämänlaadun 
parantamiseen aivoterveyttä edistävien toimintamallien 
avulla (AIVOSILTA 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 87 500

SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY

Työikäisten toimintakyvyn parantamiseen järjestölähtöisen 
Verkkopuntari 2.0 - elintapaohjausohjelman avulla 
(Verkkopuntari 2.0 2017 - 2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 86 000
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YLÄ-SAVON TOIMI-TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ

Toimintakykyisyydeltään alentuneiden henkilöiden 
biopsykofyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen aktiivisen 
toimijuuden keinoin, motivaatiota kasvattavin goaling-
menetelmin ja osallisuutta lisäämällä Ylä-Savossa 
(TAHTO 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 84 181

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY

Toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaatioon 
(Työosalliseksi-hanke, valtakunnallinen koordinaatiohanke 
työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi ja 
työelämäosallisuuden vahvistamiseksi 2017-2020) 
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman 
koordinaatiohanke) 73 950

POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYDENTUKI RY

Työikäisille mielenterveyskuntoutujille tuen ja avun 
järjestämiseen arjen asiointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja 
kodinhoitoon sekä tukihenkilöiden kouluttamiseen Pohjois-
Karjalassa (AULIS 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 72 700

MIESSAKIT RY

Isien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen 
ammatillisen tuen ja vertaisauttamisen keinoin perheissä, 
joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on 
masennusta tai masennustyyppistä oireilua 
(Masennusoireisten perheiden isien tuki 2017-2020) 
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke) 70 000

KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

Keskisuomalaisen työssäkäyvän väestön muistiterveyden 
edistämiseen sekä työnantajien tietotaidon lisäämiseen 
kongitiivisesta ergonomiasta (Muisti työssä - työ muistissa 
: työikäisen väestön muistiterveyden edistäminen Keski-
Suomessa 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 69 950

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY

Pitkään työttömänä olleiden korkeasti koulutettujen sekä 
kotona olleiden maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistämiseen, vertaisuutta ja kulttuuri-
identiteettiä vahvistavan pienryhmä- ja pajatoiminnan 
avulla silloin, kun henkilöt eivät kuulu kuntoutuksen 
toimenpiteiden piiriin, eivätkä ole vielä valmiita työhön. 
(Hyvinvointia kulttuurista, Iloa arkeen - hanke 2017 - 2010) 
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke) 65 000
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JYVÄSSEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS - JST RY

55-59-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien miesten 
aktivoimiseen ja syrjäytymisen estämiseen yksilö- ja 
ryhmätoiminnoilla (Missä mennään miehet 2017-2020) 
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke) 65 000

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

Maaseudulla asuville ei - työssä oleville työikäisille miehille 
perustetaan vertaisryhmiä ja järjestetään toimintaa, joka 
tukee toimintakykyä ja lisää työllistymistä. Parannetaan 
arjen hallintaa, kohennetaan elämäntapoja ja lisätään 
sosiaalista vuorovaikutusta. Vähennetään koettua 
yksinäisyyttä. (Toimintakyky kuntoon miesten 
vertaisryhmissä maaseudulla 2017-2020) (Toimintakyky 
kuntoon -avustusohjelman osahanke) 65 000

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvän tiedon ja 
työvälineiden kehittämiseen 
(Järjestötyö ja arjen toimintakyky 2017-2020) 
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke) 63 000

KÖLVIN MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ RY

Pakolaistaustaisten työttömien nuorten miesten 
toimintakyvyn ylläpitämiseen pienryhmätoiminnoin sekä 
työelämäosallisuutta lisäävien toimintatapojen 
kehittämiseen (Valomo-hanke 2017-2020) (Toimintakyky 
kuntoon -avustusohjelman osahanke) 60 000

SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT RY

Syövästä parantuneiden työikäisten potilaiden 
työelämävalmiuksien tukemiseen pajatoiminnan, yksilö- ja 
pariohjauksen sekä verkossa tapahtuvan etsivän työn 
avulla (Elossa ja osallisena, myös työelämässä! 2017-
2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman 
osahanke) 57 000

SININAUHASÄÄTIÖ

Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten 
kokonaisvaltaista toimintakykyä ja työelämään pääsyä 
tukevien toimintamallien asiakaslähtöiseen kehittämiseen 
(Askel kerrallaan 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 48 404

NEUROLIITTO RY

Aivoliitto ry:n, Parkinson-liitto ry:n ja Neuroliitto ry:n 
yhteiseen maakunnalliseen neuvontaan tukemaan etenkin 
kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden työssä 
jaksamista ja pärjäämistä (Neurologinen Neuvomo, 
Varsinais-Suomi 2017-2020)(Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 39 605
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LAHDEN SININAUHA RY

Työelämästä kadonneiden miesten tavoittamiseen ja 
heidän toimintakykyään parantavaan toiminnalliseen 
ryhmätyöskentelyyn (Näkymättömän miehen paluu 2017-
2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman 
osahanke) 34 000

SETLEMENTTI LOUHELA RY

Yhteiskunnasta vetäytyneiden ja syrjäytyneiden 18-29 -
vuotiaiden nuorten osallisuuden lisäämiseen 
ryhmätoiminnan sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen avulla 
Järvenpäässä (Kohti aktiivista osallisuutta 2017-
2020)(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke) 31 300

POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY

Toimintakykyä ylläpitävään ja osallisuutta edistävään 
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen alle 40-
vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 
miehille sekä paljon palveluita tarvitseville työttömille (Viiri 
2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman 
osahanke) 28 382

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY

Työikäisten nivelterveyden, toimintakyvyn ja 
elämänlaadun parantamiseen liikuntaohjauksella, 
omahoidon ohjauksella ja virtuaalisella vertaistuella 
yhteistyössä työterveystoimijoiden kanssa (Työikäisten 
nivelterveys kuntoon 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -
avustusohjelman osahanke) 25 000

1 330 972

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Maakunnalliset hankkeet yhteistyörakenteen vahvistamiseksi

Avustuksen saaja Avustuksen käyttötarkoitus
Myönnetty 
avustus €

HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY

Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen kumppanuus- ja 
resurssiverkoston rakentamiseen, järjestöjen 
toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sote- ja 
maakuntauudistuksessa (Uusimaa yhdessä – 
kumppanuus- ja resurssiverkosto 2017-2020) (Järjestö 
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 206 000
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LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAYHDISTYS RY

Järjestöjen roolin vahvistamiseen ja toimintaverkostojen 
muodostumiseen Lapin sote- ja maakuntauudistuksessa, 
kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyössä sekä osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen sekä 
kansalaisten yhdenvertaisten 
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen 
digitalisoituvassa toimintaympäristössä. (Järjestöt 
muutokseen yhteistyössä -hanke 2017 -2020) (Järjestö 
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 115 000

VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

Sote-järjestöjen roolien vahvistamiseen Varsinais-
Suomessa osana maakuntaa ja sote-aluetta sekä 
turvataan kansalaisjärjestötoiminnan edellytyksiä 
peruskuntatasolla (1+1=3, Kun kaikki voivat hyvin, niin 
kaikki voivat paremmin. - När alla mår bra, mår alla bättre 
2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 115 000

KUOPION INVALIDIT RY

Sosiaali- ja terveyspalveluja (sote-palveluja) käyttävän 
kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen Pohjois-
Savossa siten, että kuntalainen ja hänen läheisensä 
löytävät järjestöjen vertaistoiminnan, vapaaehtoistyön, 
ohjauksen ja neuvonnan piiriin riippumatta 
asuinkunnastaan (Pohjois-Savon vertaistukikeskus 2017-
2020)(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 114 950

KYMEN-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

Vahvistetaan järjestöjen roolien ja toimijaverkostojen 
muodostumista järjestölähtöisen auttamistyön nivomiseen, 
sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja 
kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä, 
tukemalla asiakaslähtöisten palvelupolkujen 
muodostumista ja palveluohjausmallin kehittymistä 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin (Yhes 
enemmän Järjestöagentit maakuntien toimintaa 
kehittämässä) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 107 100
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PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

Yhdistyskentän roolin, arvostuksen, näkyvyyden ja 
tasavertaisen kumppanuuden vahvistumiseen sekä 
toimintaedellytysten luomiseen monitoimiojaisessa 
toimijaverkostossa niin Päijät-Hämeen kuntien kuin 
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
(Yhteinen Päijät-Häme - sote- ja maakuntauudistuksessa 
2017 - 2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 106 335

KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY

Pirkanmaalaisten Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 
yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen kuntien ja 
maakunnan kanssa sekä alueen asukasosallisuuden 
edistämiseen järjestötoiminnan keinoin (Järjestö 2.0 - 
Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä 
2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 104 300

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

Järjestö 2.0 -koordinaatiohankkeen toteutukseen 
maakunnallisia hankkeita verkostoimalla, kouluttamalla ja 
viestimällä (2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana 
muutoksessa -avustusohjelman koordinaatiohanke) 95 000

POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

Pohjois-Pohjanmaalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
toimintaedellytysten turvaamiseen, järjestötoiminnan 
pelisääntöjen sopimiseen sekä kansalaisten osallisuuden 
vahvistamisen kirjaamalla roolit maakunnan ja kuntien 
strategioihin ja toimintasuunnitelmiin (Pohjois-
Pohjanmaan järjestörakenne 2017-2020) (Järjestö 2.0 - 
mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 93 000

HÄMEEN SETLEMENTTI RY

Yhdistysten ja järjestöjen roolin vahvistamiseen sote- ja 
maakuntauudistuksessa Kanta-Hämeen alueella sekä 
järjestöyhteistyön kehittämiseen tulevan maakunnan, 
sotepalveluiden ja kuntien kanssa (Meidän Häme 2017-
2020)(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 91 000

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

Järjestö 2.0 -maakunnallisen hankkeen koordinointiin 
Etelä-Savon maakunnassa (2017-2020) (Järjestö 2.0 - 
mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 87 000



STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat 5.7.2017

11

VAASAN SEUDUN YHDISTYKSET RY

Pohjanmaan maakunnan alueella toimivien järjestöjen 
toimintaedellytysten ja roolien selkiyttämiseen terveyden ja 
hyvinvoinnin kentällä sote -yhteistyön ja toimintatapojen 
kehittämiseksi, sekä vapaaehtois-, vertais- ja 
kokemustoiminnan turvaamiseen hyödyntäen ICT:n 
mahdollisuuksia (Järjestöt mukana muutoksessa. 
Järjestöjen muutosagentti 2017 -2020) (Järjestö 2.0 - 
mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 76 200

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KAINUUN PIIRI RY

Kainuulaisten järjestöjen roolin ja osallisuuden 
vahvistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä 
järjestöjen yhteistyön ja toiminnan kehittämisen 
tukemiseen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä 
(JärjestöKainuu 2.0 - hyvinvoinnin tukena 2017-2020) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 74 400

SATAKUNNAN YHTEISÖT RY

Satakuntalaisten järjestöjen ja tulevan maakunnan sekä 
kuntien välisen yhteistyörakenteiden luomiseen sekä 
alueen väestön tarpeisiin vastaaminen sekä hankkeessa 
luotavien rakenteiden jatkuvuuden turvaamiseen 
(Järjestöjen Satasote 2017–2020) (Järjestö 2.0 - mukana 
muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 73 800

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

Pohjois-Karjalalaisten järjestöjen roolin ja 
toimintaverkoston vahvistamiseen Siun sotessa ja 
maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tukemisessa kunta- ja maakuntatasolla 
uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa, 
luomalla yhdistysagenttiverkosto ja tuottamalla 
matalankynnyksen digipalveluneuvontaa (Järjestö 2.0: 
mukana muutoksessa - yhdenvertaisuuteen 
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 2017 - 2020) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 72 000

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY

Keski-Suomalaisten ihmisten hyvinvointia edistävien 
järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistamiseen 
sote- ja maakuntauudistuksessa koordinoinnilla, 
verkostoitumisella ja järjestöjen valmiuksia parantamalla 
(Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 2017–2020) (Järjestö 
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 69 710
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YHTEISÖJEN YHDISTYS RY

Etelä-Pohjanmaalaisten sote järjestöjen roolin 
vahvistamiseen ja osallisuuteen sote- ja 
maakuntauudistuksessa sekä kuntien HyTe työssä, 
edistämällä asukkaiden osallisuutta (Järjestöt mukana 
muutoksessa - maakunta ja kunta kuuluu kaikille 2017-
2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 59 350

KOSTI RY

Keski-Pohjanmaalaisten järjestöjen roolin vahvistamiseen 
ja yhteistyön lisäämiseen kaksikielisen maakunnan 
alueella, edistämään kuntalaisten asukasosallisuutta 
hyödyntäen kokemusasiantuntijuutta maakunnan, kuntien 
sekä sote-palveluiden toimivampien palvelupolkujen 
kehittämiskeksi ja uudenlaisten digitaalisten keinojen 
käyttöön ottamiseksi ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen (KP Järjestö 2.0 - järjestöt 
mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla 2017 - 2020) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 58 950

1 719 095
Digitalisaatiota tukevat hankkeet: 

Avustuksen saaja Avustuksen käyttötarkoitus
Myönnetty 
avustus €

ASPA-SÄÄTIÖ

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä 
mielenterveys- ja päihdetoipujien yhdenvertaisuuden 
edistämiseen digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa 
kehittämällä julkisten koulutus- ja neuvontapalvelujen 
saavutettavuutta ja digi -kokemusasiantuntijuutta (Digi 
haltuun 2017-2020 ) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -
avustusohjelman osahanke) 113 275

IKÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖ

Virtuaalisen terveysliikunnan kehittämiseen ja sen hyvien 
käytäntöjen kuvaamiseen koskien toimintakyvyltään 
heikentyneitä, syrjäseuduilla asuvia iäkkäitä ihmisiä 
(Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen 2017 - 2018) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 80 000
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SUOMEN NMKY:N LIITTO RY

Järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten digitaalisten 
toimintaedellytysten kehittämiseen verkostotoiminnan 
avulla (Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen 2017-2020) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 80 000

SUOMEN PUNAINEN RISTI

Hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä 
yksinäisyyden lievittämiseen vapaaehtoisuuden 
digitaalisen ekosysteemin hyödyntämisellä (Auttajia.fi - 
Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 2017-2020) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 80 000

PELASTAKAA LAPSET RY

Erityisen haavoittavissa oloissa elävien lasten ja nuorten 
kanssa tehtävän verkkomuotoisen sosiaalityön 
kehittämiseen sekä lasten ja nuorten suoraan 
auttamiseen kehitämällä digitaalista sosiaalityötä 
yhteistoiminnallisesti (Digitaalinen sosiaalityö lasten ja 
nuorten tukena - yhdessä kehittämällä toimivia käytäntöjä 
verkkomuotoiseen sosiaalityöhön 2017-2020) (Järjestö 
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 65 000

ELÄKELIITTO RY

Ikäihmisten tukeminen kohti aktiivista kansalaisuutta ja 
osallisuutta tietoyhteiskunnassa vahvistamalla ikäihmisten 
nettitietoja ja -taitoja (mediasivistys). Osallistetaan 
ikäihmisiä aktiiviseen verkossa toimimiseen ja kehitetään 
tapoja ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen 
vahvistamiseksi. Lisätään tietoisuutta mediasivistyksen 
tarpeista ja keinoista. (Netikäs - ikäihmisten digitaalisen 
mediasivistyksen vahvistaminen 2017-2020) (Järjestö 2.0 - 
mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke) 50 000

SUOMEN DIABETESLIITTO RY

Diabetesta sairastavien digivalmiuksien vahvistamiseen 
(Digidiabeetikko - tägää, tukee ja vaikuttaa 2017 - 2020) 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman 
osahanke) 33 606

501 881
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