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Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto valtionavustushankkeessa 
(VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista 

Järjestöjaosto on tehnyt 15 alustavaa ehdotusta ja kiinnostusta herättävää selvityksen kohdetta valtionavustustoiminnan 
kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi. Kunkin ehdotuksen ja selvityksen kohteen yhteydessä mainitaan väliraportin 
sivunumero. 
 
Järjestöjaoston väliraporttia koskevat yleiset huomiot 
 

 
Valtionavustustoimintaa koskevat yleiset huomiot 

 
Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset järjestöjaostolle valmistelun jatkamiseksi 
 

 
1 Monivuotiset toiminta-avustukset (s. 14) 
Ehdotus: Rahapelituotoista valtionavustuksen saavien yhdistysten toiminta-avustuksissa eli yleisavustuksissa ja 
kohdennetuissa yleisavustuksissa siirryttäisiin monivuotisiin valtionavustuksiin. 
 

2 Valtionavustushakujen koordinointi (s. 15) 
Ehdotus: Erillisten valtionavustushakujen määrään vaikutettaisiin parantamalla rahapelituotoista valtionavustuksia 
myöntävien ministeriöiden koordinaatiota. 
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3 Valtionavustusten digitaalinen haku ja raportointi (s. 15) 
Ehdotus: Suositellaan, että valtionavustukset haettaisiin vuodesta 2024 alkaen vain digitaalisesti uudessa 
valtionavustustoiminnan tietojärjestelmässä. 

 
4 Valtakunnallisten keskusjärjestöjen rooli valtionavustustoiminnassa (s. 16) 
Selvitetään, millä edellytyksillä valtakunnalliset keskusjärjestöt voisivat myöntää toiminta-avustusta jäsenjärjestöilleen. 
Samalla selvitetään, miten valtakunnalliset keskusjärjestöt voisivat siirtää saamaansa toiminta-avustusta edelleen 
jäsenjärjestöilleen ja arvioidaan eri hallinnonalojen valtionavustusten delegointikäytäntöjä. 
 

5 Rahapelituottoja jakavien ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen (s. 17) 
 
Järjestöjaosto on alustavasti vertaillut rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävien ministeriöiden (maaja 
metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö) valtionavustusten ehtoja ja 
rajoituksia. Vertailun tarkoituksena olisi luoda kaikkien edellä mainittujen ministeriöiden ehdoille yhtenäinen rakenne ja 
tulkinta. Toimialan erityispiirteistä johtuvia perusteltuja haku-, myöntö-, käyttöja selvitysehtoja ei tarvitse sovittaa yhteen. 
 

 
 
6 Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli (s. 18) 
Ehdotus: Rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät ministeriöt ottaisivat käyttöön valtionavustushankkeessa 
kehitettävän valtionavustustoiminnan uuden toimintamallin sekä sitä tukevat menettelytavat ja yhteiset 
tietojärjestelmäpalvelut. 
 

 
7 Odottamattomien muutosten huomioon ottaminen (s. 18) 
Ehdotus: Toiminta-avustuksen käytön aikana tapahtuvan odottamattoman muutoksen huomioonottaminen 
pidennettäisiin nykyisestä vuodesta kahteen vuoteen 
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8 Toiminnassa tapahtuvien olennaisten ja/tai odottamattomien muutosten ilmoittaminen (s. 19) 
Ehdotus: Sujuvoitettaisiin valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan olennaisesta ja/tai odottamattomasta muutoksesta 
ilmoittamista ja muutosta koskevan päätöksen tekemistä. 
 

 
 
9 Yhdistysten talouden ja toiminnan raportointi (s. 19) 
Ehdotus: Yhdistysten valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan ja talouden raportointia yhdenmukaistettaisiin 
ottamalla käyttöön yhtenäiset asiakirjat. 
 

 
 
10 Yhdistysten osallisuus ja vaikuttaminen (s. 20) 
Selvitetään, miten valtionavustuksia myöntävät valtionapuviranomaiset ja valtionavustuksia hakevat yhdistykset 
toimisivat yhdessä valtionavustustoiminnan uudessa toimintamallissa. Yhteistyötä uudistettaisiin 
niin, ettei valtionavustusasioita käsittelevistä toimielimistä muodostu esteellisiä. 
 

 
11 Valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittely tiimeissä (s. 21) 
Ehdotus: Suositellaan, että rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät ministeriöt käsittelisivät 
valtionavustushakemukset ja -selvitykset sekä mahdollisuuksien mukaan koko valtionavustusprosessin tiimeissä. 
- 
 
12 Yleisavustusten ja erityisavustusten arviointikriteerit (s. 21) 
Ehdotus: Yhdistysten yleisavustuksille ja kohdennetuille yleisavustuksille sekä erityisavustuksille määriteltäisiin selkeä 
tarkoitus. 
Ehdotus: Yhdistysten yleisavustuksille ja kohdennetuille yleisavustuksille määriteltäisiin yhteiset arviointikriteerit. 
Ehdotusta varten selvitetään, mitä yhdistysten yleisavustusten ja kohdennettujen yleisavustusten yhteisten 
arviointikriteerien käyttöönotto avustusharkinnassa edellyttäisi. 
 

 
13 Yhteiset vastuullisuuskriteerit (s. 22) 
Selvitetään, mitä yhteisiä vastuullisuuskriteereitä, tavoitteita ja lähtökohtia yhdistysten voitaisiin odottaa 
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edistävän toiminnassaan. 

 
14 Varainhankinta ja rahoituslähteiden yhteensovittaminen (s. 22) 
Selvityksen lähtökohtana olisi, että yhdistyksen tulot eivät vähentäisi yleisavustusta tai kohdennettua yleisavustusta, vaan 
tulot otettaisiin pääsääntöisesti huomioon positiivisesti harkittaessa ja myönnettäessä avustusta, jos järjestön toiminta on 
ollut tuloksellista 
 

 
15 Taloustarkastajan tehtävä (s. 23) 
- 
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