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Valtionavustukset ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukemiseen 
 
 
Valtionavustuksen määrärahahaku 
 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi 2 miljoonaa euroa valtion vuoden 2017 talousarvioon 
momentille 33.03.63 niin, että siitä 1 miljoona oli tarkoitettu valtakunnallisille toimijoille jotka 
järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville ja 1 miljoona päihdeongelmista kärsivien 
hoidon ja tuen järjestämiseen. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti avoimen haun valtionavustuksesta järjestöille. Hakemuksia 
päihderiippuvaisten tukea varten tuli 16 ja ruoka-apuun 7 kappaletta. 
 
 
Hankkeiden arviointi 
 
Päihderiippuvaisten tuen osalta avustuksen myöntämisen kriteereinä oli tukea heikoimmassa 
asemassa olevia päihteiden käyttäjiä tavoittavaa järjestöjen työtä, kuten katuklinikoita ja palvelujen 
piirissä pysymistä tukevia palveluja. Ruoka-avun osalta kriteerinä oli se, että toimija on 
valtakunnallinen ja se järjestää ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville. Päihderiippuvaisten 
tuen osalta arvioinnissa huomioitiin se, että rahoitettaisiin erikokoisia sekä laajemmin että 
paikallisesti työtä tekeviä järjestöjä. 
 
Yhteisinä kriteereinä oli myös, että hankkeen toimenpiteet on kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne 
perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin. Hankehakemuksessa tuli 
myös osoittaa yhteistyö hankkeen kannalta oleellisten eri toimijoiden kanssa. 
 
Hankkeet arvioitiin toimitettujen hakemusten perusteella. Hankesuunnitelmassa tuli olla kuvattuna 
riittävällä selkeydellä ja tarkkuudella suunniteltu toiminta siten, että sen toteuttamiskelpoisuutta 
voitiin arvioida. 
 
Arvioinnissa huomioitiin myös se, että osa toiminnasta kohdistuu samoille maantieteellisille 
alueille. Tämän vuoksi näille hankkeille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisen toiminnan 
välttämiseksi. Yhteistyötä tuetaan myös eri kaupunkien välillä, jotta parhaat toimintamallit leviävät 
ja kehittämistyötä voidaan yhteistyössä. 
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Valtionavustuksen myöntäminen hankkeille vuosina 2017−2018: 
 
Valtionavustusta esitettiin myönnettäväksi päihderiippuvaisten tukeen kymmenelle (10) ja ruoka-
apuun kolmelle (3) toimijalle seuraavasti: 
 
Päihderiippuvaisten tuki: 
1 A-klinikkasäätiö 375 600 
2 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 230 000 
3 Sovatek-säätiö 128 000 
4 Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf, Helsingin Vieraskoti 50 000 
5 Kalliolan kannatusyhdistys ry. 10 000 
6 Uppsökande stödtjänster för unga i Österbotten (UsÖ) 60 000 
7 KRIS-Etelä-Suomi ry. 5 400 
8 Myllyhoitoyhdistys ry. 55 000 
9 Espoon A-kilta HYKAA ry. 26 000 
10 Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry. 60 000 
 YHTEENSÄ 1 000 000 
 
Ruoka-apu 
1 Samaria rf. 790 000 
2 ADRA Finland säätiö 75 000 
3 Suomen Punainen Risti 135 000 

 
YHTEENSÄ 1 000 000 

 
 
 
Rahoitettavien hankkeiden perustelut: päihderiippuvaisten tuki 
 
1. A-klinikkasäätiö: Valtakunnallinen Katuklinikka-toiminta: 
haettu 397 479 euroa, myönnetty 375 600 euroa 
 
Toiminnan tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien huumeita käyttävien ihmisten 
osallisuuden vahvistamiseen haittoja vähentävillä työmenetelmillä. Hanke sisältää sekä etsivää työtä 
että konkreettista auttamistyötä kaduilla ja ihmisten kodeissa. Työ perustuu aiemmissa hankkeissa 
kehitettyyn työmalliin. Hankkeen toiminta-alue on Helsinki ja Tampere ja kummatkin kaupungit 
ovat sitoutuneet mukaan hankkeeseen. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä. 
 
Hakija on hakukelpoinen ja pystyy hallinnoimaan suurta hanketta. Hankkeen toimenpiteet on 
kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin 
toimintatapoihin ja ne sopivat palvelujärjestelmän tarpeisiin. Hanke kohdistuu hakuilmoituksessa 
mainittuun toimintaan. 
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2. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö: Dösä-tukialus päihderiippuvaisille 
haettu 247 707 euroa, myönnetty 230 000 euroa 
 
Hankkeen tavoitteena on antaa keskusteluapua, tukea ja palveluohjausta jalkautumalla eri 
asuinalueille ja toimintaympäristöihin Helsingissä. Hankkeessa toimitaan kaikista 
haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten parissa. Hanke perustuu aiemmin kehitettyihin 
toimintamalleihin. Jalkautuvassa työssä on mukana myös vertaisia. 
 
Hakija on hakukelpoinen ja omaa riittävät kyvyt hankkeen hallinnointiin. Hankkeen toimenpiteet on 
kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin 
toimintatapoihin ja ne sopivat palvelujärjestelmän tarpeisiin. Yhteistyöstä on sovittu useiden 
toimijoiden kanssa. Hanke kohdistuu hakuilmoituksessa mainittuun toimintaan. 
 
 
3. Sovatek-säätiö: Visiitti – liikkuva terveysneuvontapalvelu 
haettu 138 765 euroa, myönnetty 128 000 euroa 
 
Hankkeella pyritään vahvistamaan erityisesti nuorille, heikosti hoitoon kiinnittyneille 
suonensisäisesti huumeita käyttäville tarjottavia palveluita. Hankkeen toiminta-alue on Keski-
Suomi ja erityisesti pienemmän paikkakunnat, joita Jyväskylään keskittyneet palvelut eivät tavoita. 
Hankkeessa tehdään yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Hankkeen 
toimenpiteet on kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi 
havaittuihin toimintatapoihin ja ne sopivat palvelujärjestelmän tarpeisiin. Hakija on hakukelpoinen 
ja toimijalla on tarvittava osaaminen hankehallinnosta. 
 
 
4. Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf, Helsingin Vieraskoti: Päiväkeskus Pursi 
haettu 50 000 euroa, myönnetty 50 000 euroa 
 
Hanke liittyy päiväkeskustoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on tarjota 
päiväkeskustoiminnan kautta asukkaita osallistavaa katuklinikka- ja terveysneuvontatoimintaa sekä 
motivoivia koulutuspolkuja. Hankkeen kohderyhmänä on haavoittuvimmassa asemassa olevat 
asunnottomat mielenterveys- ja päihdeongelmaiset. Hankkeen toimenpiteet on kuvattu ja 
mallinnettu selkeästi ja ne perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin ja 
ne sopivat palvelujärjestelmän tarpeisiin. Hankkeessa on sovittu yhteistyökumppaneista. 
 
 
5. Kalliolan kannatusyhdistys ry: Nuorten päihdekuntoutujien vakauttamisryhmä 
haettu 10 000 euroa, myönnetty 10 000 euroa 
 
Haetun hankeavustuksen kohteena on Traumaterapiakeskuksen tuottaman mallin implementointi 
Kalliolan Kuvernöörintien terapeuttisen asumisyhteisön jatkuvaan käyttöön. Kohderyhmänä ovat 
asumisyhteisössä asuvat nuoret päihdekuntoutujat. Tavoitteena on edistää kuntoutumista 
vahvistamalla nuorten toimijuutta ja arjenhallintakykyä. Hakijalla on tarvittava osaaminen 
suunnitelman toteuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteet on kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne 
perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin. 
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6. Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård: Uppsökande stödtjänster för 
unga i Österbotten (UsÖ) 
haettu 60 000 euroa, myönnetty 60 000 euroa 
 
Järjestön toimintakenttänä on koko ruotsinkielinen alue, hankkeen kohderyhmänä ruotsinkieliset 
nuoret ensisijaisesti Pohjanmaalla. Tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja luoda toimivia 
hoitokontakteja ja tukea sekä päihteiden riskikäyttäjiä sekä jo päihdeongelmaisia nuoria. Hanke 
perustuu matalaan kynnykseen ja kohtaavaan työhön. Hanke kohdistuu myös nuorten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten osaamisen lisäämiseen. Hankkeella on laajat moniammatilliset 
verkostot alueellaan. Hankkeen toimenpiteet on kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne perustuvat 
tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin ja ne sopivat palvelujärjestelmän 
tarpeisiin. 
 
 
7. Kris-Etelä-Suomi ry: Naisten ryhmä 
haettu 5400 euroa, myönnetty 5400 euroa 
 
Avustusta haetaan vankila- ja päihdetaustaisten naisten ryhmätoiminnan tukemiseen. Hanke 
kohdistuu haavoittuvassa asemassa olevaan kohderyhmään. Hankkeella tuetaan aidosti 
vapaaehtoistoimintaa.  
 
 
8. Myllyhoitoyhdistys ry: Tietoisesti kohti parempaa -hanke 
haettu 60 000 euroa, myönnetty 55 000 euroa 
 
Hankkeen tavoitteena on toimia pilottina ja tarjota matalan kynnyksen tunne- ja tietoisuusryhmiä 
osana Kainuun (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo) sosiaalisen kuntoutuksen järjestelmää. Hankkeen 
tavoitteena on motivointi ja rohkaisu toipumiseen sekä yksilökohtaisten toipumispolkujen 
löytäminen. Hankkeen tarkoituksena on keskittyä yhden menetelmän kehittämiseen, joka tuo 
mahdollisesti uuden hyödyllisen elementin päihdekuntoutukseen. Vertaistuellisen ryhmätoiminnan 
tavoitteena on asiakkaiden osallistaminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Hakijalla on 
tarvittava osaaminen suunnitelman toteuttamiseksi, tarvittavat yhteistyöverkostot sekä tarvittaessa 
tukea myös valtakunnalliselta yhdistykseltä. 
 
 
9. Espoon A-kilta HYKAA ry: Päivätoimintakeskuksen tukihenkilö 
haettu 26 372 euroa, myönnetty 26 000 euroa 
 
Hankkeen tavoitteena on tukea päivätoimintakeskuksen toiminnan jatkuvuutta. Avustusta haetaan 
yhden tukihenkilön palkkaamisen, joka ylläpitää toimintaa päiväkeskuksessa samalla opastaen uusia 
tulokkaita, ohjaamalla heitä eteenpäin ja tukee kävijöitä pysymään raittiina. Hankkeella 
mahdollistetaan se, että päiväkeskuksessa on jatkuvasti saatavana tukea, mikä on tärkeää 
toipumisen tukemiseksi. Hakijalla on tarvittava osaaminen suunnitelman toteuttamiseksi ja 
tarvittavat yhteistyöverkostot. 
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10. Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry: Tuki ja ohjaus -hanke 
haettu 65 000 euroa, myönnetty 60 000 euroa 
 
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten päihdeongelmaisten nuorten ja heidän 
perheidensä tukeminen eri tavoin. Hanke tavoittaa alueellaan kohderyhmäänsä paitsi liikkuvalla 
työllä ja toiminnan järjestämisellä, myös Somali-radion kautta. Vaikka järjestö on uusi, hankkeella 
on jo laajat yhteistyöverkostot mm. Helsingin poliisilaitos esittää tukensa järjestön toiminnalle. 
Hankkeen kohderyhmä on tärkeä myös yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta. Toimijalla on 
tarvittava asiantuntemus hankkeen toteuttamiseen ja tarvittavat yhteistyöverkostot. 
 
 
Rahoitettavien hankkeiden perustelut: Ruoka-apu 
 
1. Samaria rf 
haettu 1 000 000 euroa, myönnetty 790 000 € 
 
Toimija on valtakunnallinen ja laajasti ruoka-aputoimijoiden kentällä verkostoitunut. Hankkeessa 
apu kulkeutuu ruohonjuuritasolle usean pienen toimijan kautta. Hankkeessa siirrettäisiin 
valtionavustusta eteenpäin 68 järjestölle ruuan nouto- ja jakelukustannuksiin (logistiikka), 
toimitilakuluihin, kylmälaitteiden, kylmäkonttien ja -peräkärryjen hankintaan, 
palkkauskustannuksiin sekä yhden liikkuvan päiväkeskus- ja ruuanjakotoimintaan rakennettavan 
linja-auton hankintaan pääkaupunkiseudulle järjestöjen yhteiskäyttöön. Hankkeen toimenpiteet on 
kuvattu hakemuksessa selkeästi. Järjestöllä on kokemusta ruoka-aputoiminnan toteuttamisesta. 
 
 
2. ADRA Finland säätiö sr 
haettu 94 000 euroa, myönnetty 75 000 euroa 
 
Toimija on valtakunnallinen ja laajasti ruoka-aputoimijoiden kentällä verkostoitunut. Hankkeen 
toimenpiteet on kuvattu hakemuksessa selkeästi. Toimenpiteisiin kuuluu ruoka-avun jakamista ja 
soppakeittiötoimintaa. Hankkeessa tuetaan, kehitetään ja vakiinnutetaan jo alkanutta toimintaa. 
Järjestöllä on kokemusta ruoka-aputoiminnan sisällöistä. 
 
 
3. Suomen Punainen Risti 
haettu 200 000 euroa, myönnetty 135 000 euroa 
 
Toimija on valtakunnallinen. SPR:n piireillä on todennettua kokemusta ruoka-aputyöstä Lapin, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan alueilla ja tänä vuonna SPR:n ruoka-aputyö on laajentunut 
ainakin Savo-Karjalan piiriin ja Uudellemaalle. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ruoka-
aputoimintaa yhteistyössä muodostamalla eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa paikallinen 
toimijaverkosto. Hankkeen toimenpiteet on kuvattu hakemuksessa selkeästi. Järjestöllä on myös 
pitkät perinteet muusta huono-osaisten auttamisesta ja hyvät verkostot. 

 


