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FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla 

 också för dem som behöver stöd i vardagen. 

Utlåtande om förslagen i rapporten från arbetsgruppen som 

utrett följderna av minskade intäkter från 

penningspelsverksamhet (17.3.2021 Liikanens rapport) 

 

Utlåtandet är på finska. 

 

1. Vastaajan tiedot:  

FDUV, Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare 

2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana? 

(vaihtoehdot esitetty laajemmin liitteenä olevan raportin luvussa 5, s. 90) * 

Vaihtoehto 4, Osittaisuudistus 

3. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon 

FDUV pitää osittaisuudistusta (vaihtoehto 4) esitetyistä vaihtoehdoista 

kannatettavimpana ja suoraa siirtymää budjettirahoitukseen mahdottomana (vaihtoehto 

2). Välitön siirtymä budjettirahoitukseen olisi riski erityisesti kansalaisjärjestötoimijoille, 

joiden rahoittamiseen ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta. Myöskään vaihtoehto, että 

nykyiselle järjestelmälle ei tehdä mitään, ei ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu. 

Siirtymä uuteen rahoitusmalliin on tapahduttava yhteistoiminnassa edunsaajien kanssa. 

Tarvitsemme pitkäjänteisen ja kestävän ratkaisun, joka turvaa sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen toiminnan. 

Vaihtoehdon 3 heikkous on rahoituksen epävarmuus. Raportin mukaan uudistuksen 

jälkeen siirtyminen yleisiin budjettivaroihin ei lisäisi pysyvästi valtion menoja, koska 

menotaso noudattaisi rahapelituoton tasoa, ellei siitä erikseen toisin päätetä. Tämä 

tarkoittaisi rahoitustason merkittävää alenemista nykyisestä ja toisaalta kasvavaa 

riippuvuutta poliittisesta päätöksenteosta. 

Järjestöjen toiminnalle on olennainen raportin periaate, jonka mukaan rahoituksen 

vakautta voidaan lisätä, mikäli rahoituksen mittaluokka voidaan määrittää yhtä 

vaalikautta pidemmäksi ajaksi. Raportissa todetaan myös, että kansalaisyhteiskunnan 

toiminnan, uudistumisen, kehittymisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että 

järjestötoiminta olisi mahdollisimman autonomista. 

Osittaisuudistusta toteutettaessa tulee tarkastella järjestöjen oman varainhankinnan 

mahdollisuudet ja luoda malli, joka kannustaa järjestöjä omaan varainhankintaan ja 
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antaa joustavia mahdollisuuksia hyödyntää eri rahoituslähteitä. Järjestöjen rahoitukselle 

on löydettävä pitkäkestoinen ja kestävä ratkaisu, joka kestää yli vaalikauden. 

Uudistuksen valmistelu tulee tehdä yhteistyössä edunsaajien kanssa ja sen tulee 

pohjautua erilaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutusarvioihin. 

 

Med vänlig hälsning  

Lisbeth Hemgård 

Verksamhetsledare, FDUV 

 

 


	Utlåtande om förslagen i rapporten från arbetsgruppen som utrett följderna av minskade intäkter från penningspelsverksamhet (17.3.2021 Liikanens rapport)
	1. Vastaajan tiedot:
	2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana? (vaihtoehdot esitetty laajemmin liitteenä olevan raportin luvussa 5, s. 90) *
	3. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon


