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1 Taustatiedot
Lausunnonantaja
Yhdistys

2 Järjestöjaoston alustavat ehdotukset ja selvityksen kohteet
1 Monivuotiset toiminta-avustukset (s. 14)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto kannattaa monivuotisten toiminta-avustusten myöntämistä, sillä se
helpottaa toiminnan suunnittelua pidemmällä aikavälillä. Monivuotisissa avustuksissa tulisi kuitenkin
huomioida mahdollinen toiminnan kehittyminen ja parantuminen myös vuositasolla.
2 Valtionavustushakujen koordinointi (s. 15)
Valtionavustushakujen koordinointi ja yhtenäistäminen eri ministeriöiden johdosta on tärkeää.
Yksittäiset haut vaativat usein samoja tietoja ja liitteitä, joten siirtymä laaja-alaisempiin
hakukokonaisuuksiin helpottanee hakemista. Toisaalta, jos kaikki haut ovat samaan aikaan
esimerkiksi syksyisin, vaatii se kerralla todella suurta ponnistelua. Jatkuva haku esimerkiksi
erillisrahoitushankkeisiin on hyvä idea. Näin hakemusta voi valmistella rauhassa ja sovittaa
hakeminen omaan toimintaan.
3 Valtionavustusten digitaalinen haku ja raportointi (s. 15)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto kannattaa digitaalista hakua ja raportointia. Yhtenäinen sähköinen
hakujärjestelmä mahdollistaa myös sen, että järjestelmään tallennettuja liitteitä (esim.
toimintasuunnitelma, tilinpäätös, talousarvio) voitaisiin käyttää pohjana eri hakuihin eikä kaikkia
liitteitä tarvitsisi aina erikseen liittää jokaiseen hakuun.
4 Valtakunnallisten keskusjärjestöjen rooli valtionavustustoiminnassa (s. 16)
Keskusjärjestömalli esimerkiksi yhden lajiliiton ja paikallisyhdistysten kanssa on harkittavissa oleva
vaihtoehto. Se ei kuitenkaan saa heikentää paikallisten yhdistysten mahdollisuuksia saada avustuksia
vaan voisi olla lisänä paikallisyhdistysten omiin avustushakuihin.
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5 Rahapelituottoja jakavien ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen (s. 17)
Kannatamme eri ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistamista niin, että tämä ei lisää
järjestöjen työmäärää avustustenhaussa ja -raportoinnissa.
6 Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli (s. 18)
Kannatamme uuden toimintamallin käyttöönottoa.
7 Odottamattomien muutosten huomioon ottaminen (s. 18)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto kannattaa esitystä. Vuosi 2020 on näyttänyt, että odottamattomia
muutoksia tulee.
8 Toiminnassa tapahtuvien olennaisten ja/tai odottamattomien muutosten ilmoittaminen (s. 19)
Kannatamme käytäntöä, missä isot, merkittävästi toimintaa muokkaavat muutokset pitää edelleen
raportoida/tehdä muutosilmoitus. Sen sijaan esimerkiksi talousarvion sisällä tapahtuvia tilien välisiä
muutoksia ei tulisi olla tarpeen raportoida jos toiminta vastaa edelleen ilmoitettua ja
kokonaiskustannukset pysyvät samana.
9 Yhdistysten talouden ja toiminnan raportointi (s. 19)
Kannatamme talouden ja toiminnan raportoinnin yhdenmukaistamista. Esimerkiksi tällä hetkellä
taloustiedot pitää raportoida useaan kertaan kun liitteeksi tulee laittaa tilinpäätös ja tilikartta, mutta
sen lisäksi OKM:n sähköiseen lomakkeeseen tulee eritellä tilitiedot erikseen. Pelkkien liitteiden
hyväksikäyttö vähentää raportoinnin raskautta.
10 Yhdistysten osallisuus ja vaikuttaminen (s. 20)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto pitää erittäin tärkeänä sitä, että valtionavustuksien myöntämisessä
pyritään välttämään toimijoiden esteellisyys. Järjestöjen ja valtionhallinnon välinen yhteistyö
avustusten kehittämiseksi on tärkeää.
11 Valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittely tiimeissä (s. 21)
Kannatamme valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittelyä tiimeissä läpinäkyvyyden ja
tasavertaisuuden lisäämiseksi. Tämän lisäksi järjestöjen olisi tarpeen saada perustelut avustusten
myöntämiselle.
12 Yleisavustusten ja erityisavustusten arviointikriteerit (s. 21)
Jotta erityisavustuksia ei käytettäisi jatkuvan toiminnan tekemiseen, tulee yleisavustusten olla
riittäviä kattamaan jatkuvaa toimintaa. Eri avustusten arviointikriteerien tulee ottaa huomioon
järjestöjen toiminnan erityisyys: kaikkea toimintaa ei voi arvioida samoilla kriteereillä.
13 Yhteiset vastuullisuuskriteerit (s. 22)
Kannatamme yhteisiä vastuullisuuskriteerejä. Toki ne voisi olla hyvä suhteuttaa järjestön kokoon.
Resurssit eri suunnitelmien tekoon, ylläpitoon ja toteutukseen ovat aivan erilaiset 1-2 työntekijän
kuin 40 työntekijän järjestössä.
14 Varainhankinta ja rahoituslähteiden yhteensovittaminen (s. 22)
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Kannatamme mallia, jossa oma varainhankinta ei vaikuta yleisavustukseen. Jos kaikki oma
varainhankinta vähennetään avustettavasta toiminnasta, ei järjestöillä ole mahdollista kasvattaa
toimintaa varainhankinnan avulla.
15 Taloustarkastajan tehtävä (s. 23)
Kannatamme esitystä.

3 Järjestöjaoston väliraportti ja valtionavustustoiminta
Järjestöjaoston väliraporttia koskevat yleiset huomiot
Opiskelijoiden Liikuntaliitto kiittää järjestöjaostoa väliraportista ja mahdollisuudesta kommentoida
sitä. Valtionavustustoiminnan tarkastelu ja kehittäminen on tarpeellista. Pääasiassa järjestöjaoston
esitykset kuulostavat järkeviltä.
Valtionavustustoimintaa koskevat yleiset huomiot
On tärkeää, että läpinäkyvyys lisääntyy valtionavustustoiminnassa. Tällä hetkellä avustuksen hakija
ei esimerkiksi saa perusteluja myönnetyn avustuksen määrästä. Lisäksi eri ministeriöiden välillä on
eroja esimerkiksi kohdennettujen yleisavustusten hakemisen ja myöntämisen välillä. Erityisen
hankalaa on järjestöillä, jotka toimivat monella eri toimialalla.
Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset järjestöjaostolle valmistelun
jatkamiseksi
-
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