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1. Vastaako rahoitusmalli hankkeen tavoitetta luoda edunsaajille vakaa, 

ennustettava ja autonominen rahoitus? 

Suomen Partiolaisten mielestä on tärkeää katkaista yhteys Veikkauksen tuottojen ja edunsaajien 
avustuksien välillä. Uuden momentin XYZ luominen palvelee tätä tavoitetta. Malli ei kuitenkaan 
itsessään vielä takaa rahoituksen vakautta ja ennustettavuutta tai edunsaajien autonomiaa. Tavoite 
(vakaa, ennustettava ja edunsaajien autonomian turvaava rahoitus) on kuitenkin hyvä. Jotta tämä 
tavoite toteutuu, on tärkeää turvata vakaa ja ennustettava avustusten taso, selkeät myöntämisperusteet 
ja hakuprosessit sekä eri toimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Monivuotinen taattu avustuksen taso on 
järjestöissä tehtävän työn jatkuvuuden ja vakauden takia tärkeää.  

On myös tärkeää, että kansalaisyhteyskunnan toiminta säilyy riippumattomana julkisen vallan 
ohjauksesta. Toimintaa ja sen vaikuttavuutta tulisi kuitenkin seurata ja tällä tuleekin olla selkeät 
mittarit. Vaikka asia ei suoraan kytkeydy tähän hankkeeseen, on tärkeää muistaa avunsaajien 
yhdenvertainen kohtelu. Nykyisellään kaikki kansalaisjärjestöt eivät ole entisiä Veikkauksen tuottojen 
edunsaajia ja järjestöt saavat avustuksia eri ministeriöistä. Järjestöt ovat erilaisissa asemissa ja kun 
uudistuksen yhteydessä osa järjestöistä pidetään yhdessä muiden entisten Veikkauksen tuotoista 
avustuksia saaneiden erilaisten toimijoiden (kunnat, koulutuskeskukset ja muut edunsaajat) kanssa, on 
tärkeää pitää mielessä erilaisten järjestöjen tasa-arvoinen kohtelu.  

 
2. Tulisiko rahoituksen taso kytkeä Veikkauksen voittovarojen tasoon?  

 
- Ei tulisi sitoa Veikkauksen tuottojen tasoon. (Kyllä/ei-kysymys) 

 
Kytkös Veikkauksien tuottoihin tulee katkaista kokonaan. Jos rahoitustaso sidotaan Veikkauksen 
tuottojen tasoon, malliin jäisi yhteys Veikkauksen tuloihin. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että 
edunsaajilla on selkeä näkymä tulevaan kehitykseen ja rahoituksen tason mahdollisiin muutoksiin. 
Mahdollisia muutoksia valmistellessa tuleekin tunnistaa kansalaisjärjestöjen työn merkitys ja 
vaikuttavuus: tekemässämme työssä jokaisella eurolla saa paljon. Näemme tämän arvioinnin tärkeänä 
työkaluna määrittää reilu ja riittävä rahoituksen taso.  
 
Suomen partiolaiset ovat aiemmin ehdottaneet, että uudistuksen yhteydessä rahoituksen vakauden 
voisi taata erikseen sovitun indeksin avulla.  
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3. Jakosuhteet voidaan kirjata joko julkisen talouden pitkän aikavälin 
suunnitelmaan, momenttitasoon, lakiin tai ei minnekään? Mihin 
jakosuhteet tulisi kirjata? 

Suomen Partiolaisten näkemys on, että jakosuhteista tulisi kirjata julkisen talouden 
pitkän aikavälin suunnitelmassa. Sen nelivuotinen kausi loisi tarvittavaa vakautta 
rahoitukseen, mutta mahdollistaisi tulevan rahoitussuhteiden tarkastelun. Erityisesti 
alussa uuteen malliin siirryttäessä on toivottavaa, ettei rahoituksessa tapahdu 
merkittäviä muutoksia. Tärkeää on, että rahoituksen taso määritellään useammaksi 
vuodeksi. Pitkäjänteinen ja ennustettava avustuksen taso mahdollistaa 
osallistumismaksujen pitämisen kohtuullisina. Huonoin vaihtoehto olisi olla 
määrittelemättä jakosuhteista missään. 

OKM:n sektorin kansalaisjärjestöjen rahoituksen osuus on pieni suhteessa niiden 
toiminnan vaikuttavuuteen. Toiminnan vaikuttavuutta tulisikin tarkastella jakosuhteista 
päättäessä. Toinen tärkeä kysymys on miettiä, miten taata eri ministeriöiltä avustusta 
saavien toimijoiden yhdenvertaisuus.  

Nykyisellään, erityisesti mediassa, edunsaaja-termi esitetään synonyymina 
järjestösektorille. Onkin järkevää pohtia, onko kaikkien entisten Veikkauksen 
edunsaajien jatkossa järkevää olla samassa ”paketissa” tai momentilla, kuten mallissa 
ehdotetaan. Tämän uudistuksen ohella kaikkien järjestöjen avustuskenttää ja avustusten 
tulevaisuutta tulisi tarkastella erillään muista Veikkauksen saajista. Esimerkiksi myös 
nyt ehdotettavan momentin sisällä osa kansalaisjärjestöistä saa avustuksensa OKM:ltä ja 
toiset MMM:ltä. Eri järjestöjen yhdenvertaisuutta on tärkeää tarkastella jakosuhteista 
päättäessä.   
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