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KEHYSRIIHESSÄ PALUU 
TULEVAISUUTEEN: NUORTEN 
HYVINVOINTI OTETTAVA 
TOSISSAAN  
 
Koronan aikana partio on pystynyt pitämään toiminnan pyörimässä 
ja jäsenmäärä on jopa hieman kasvanut.Partion vapaaehtoiset ovat 
venyneet huikeasti vuoden aikana järjestäen etä- ja ulkotoimintaa 
ja tarjoten näin kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille turvallisia 
aikuisia ympärille. Pääkaupunkiseudun partiolaisten huoltajille 
tekemän kyselyn mukaan yli 80% vanhemmista piti järjestettyä 
toimintaa hyvänä ja yli 70% koki sen vaikuttaneen merkittävästi 
huollettavan hyvinvointiin. Moni on kuitenkin tippunut 
harrastuksista pois ja yksinäisyys ja mielenterveyteen liittyvät 
ongelmat ovat lisääntyneet. Partiota ja muita harrastuksia tarvitaan 
nyt enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin.  
 
Partiossa järjestämme toimintaa vapaaehtoisvoimin noin 750 
paikallisyhdistyksessä ympäri maata ja vuosittain 
partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista. Partion saama 
valtionavustus mahdollistaa matalan kynnyksen vaikuttavaa 
harrastustoimintaa, jota pyörittävät tuhannet vapaaehtoiset ja 
johon yhteiskunnan kannattaa satsata. Tarvitsemme jatkossakin 
tiloja ja pitkäjänteistä rahoitusta kunnilta ja valtiolta 
osallistumismaksujen pitämiseksi kohtuullisina. 
 
Rahapelitoiminnan tuottojen vähentymisen ratkaisemista 
pohtineen selvitysryhmän raportti julkaistiin helmikuun lopussa. 
Ryhmän ensisijainen suositus on purkaa edunsaajien rahoituksen ja 
Veikkauksen tuottojen välinen kytkös. Muutos tapahtuisi 
valmisteluajan jälkeen vuodesta 2024 alkaen. Suomen Partiolaiset 
kannattavat raportin suositusta ja kannustaa hallitusta päätöksiin 
kehysriihessä – rahapelaamisella ei ole yhteyttä nuorisotyöhön ja 
nykyinen kytkös tulee purkaa. Reilu ja oikeudenmukainen siirtymä 
vaatii kuitenkin huolellisen valmistelun, johon myös edunsaajat on 
otettava mukaan.  
 
Järjestöjen rahoituksen jatkuvuus on turvattava myös valmistelun 
aikana. Tämän takia valmistelussa on kiinnitettävä erityisesti 
huomiota siihen, miten jatkossa varmistetaan avustusjärjestelmän 
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vakaus. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi erikseen sovitun indeksin 
avulla.  
 
“Rahapelituottojen ja nuorisoalan rahoituksen kytkös on 
kestämätön ja se tulee purkaa. Tämän uudistuksen yhteydessä on 
kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, etteivät nuoret joudu tämän takia 
aiempaa heikompaan asemaan. Valtionavustuksilla on merkittävä 
rooli useiden nuorille tärkeiden toimien rahoituksessa, minkä takia 
rahoitus on voitava turvata myös pidemmällä tähtäimellä” 
muistuttaa Suomen partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero. 
 
Hallitusohjelmassa on luvattu kompensoida veikkausvoittovarojen 
lasku opetus- ja kulttuuriministeriön alaisille järjestöille. Tästä 
lupauksesta on syytä pitää kiinni. Poikkeusolojen keskellä on 
tärkeää luoda toivoa ja mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.  
 
Kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä pääosin 
vapaaehtoisvoimin. Euron investointi tällaiseen toimintaan tuottaa 
moninkertaisesti - harrastaminen ja nuorisotyö ovat edullinen ja 
kustannustehokas tapa vaalia nuorten hyvinvointia sekä sujuvia 
opiskelu- ja työuria. Tällaiselle toiminnalle on nyt ehkä jopa 
enemmän tarvetta ja tilausta kuin koskaan aikaisemmin. Meidän on 
yhdessä otettava vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista.  
 
”Avustusten turvin partio on voinut pitää harrastamisen hinnan 
pienenä ja harrastuksen saavutettavana. Sama tilanne on monella 
muulla harrastusten järjestäjällä. Jos harrastamisen hinta nousee, 
lisää se väistämättä eriarvoisuutta. Tuoreen nuorisobarometrin 
mukaan 35 % nuorista on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahan 
puutteen takia. Rahanpuute on joskus johtanut joka neljännen 
nuoren (25 %) harrastuksen lopettamiseen. Haluamme, että 
jokaisella lapsella ja nuorella olisi ainakin yksi mieluisa harrastus ja 
tämän eteen olemme vuosia tehneet paljon töitä. Sama tavoite on 
myös Marinin hallituksen ohjelmassa” muistuttaa Suomen 
Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Mirva 
Matikka. 
 
 
Lisätietoa antavat: 
 
Siiri Somerkero 
Puheenjohtaja 
siiri.somerkero@partio.fi 
puh. 044 2936449  
 
Mirva Matikka 
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Hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet 
mirva.matikka@partio.fi 
puh. 040 8434010 
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