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Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan
järjestöjaoston väliraportista
1 Taustatiedot
Lausunnonantaja
Säätiö

2 Järjestöjaoston alustavat ehdotukset ja selvityksen kohteet
1 Monivuotiset toiminta-avustukset (s. 14)
Kannatettava. Monivuotinen yleisavustus mahdollistaisi paremman suunnitelmallisuuden.
2 Valtionavustushakujen koordinointi (s. 15)
3 Valtionavustusten digitaalinen haku ja raportointi (s. 15)
4 Valtakunnallisten keskusjärjestöjen rooli valtionavustustoiminnassa (s. 16)
5 Rahapelituottoja jakavien ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen (s. 17)
Kannatettava. Samojen asiakirjojen ja tietojen lähettäminen kerran järjestelmään pitäisi olla riittävä.
6 Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli (s. 18)
7 Odottamattomien muutosten huomioon ottaminen (s. 18)
8 Toiminnassa tapahtuvien olennaisten ja/tai odottamattomien muutosten ilmoittaminen (s. 19)
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9 Yhdistysten talouden ja toiminnan raportointi (s. 19)
Tuloksellisuuden osoittamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa on toimialakohtaisten erojen
huomioon ottamisen lisäksi otettava huomioon toimialan sisällä toimivien järjestöjen erilaisuus
(esim. koko, erilaiset kohderyhmät jne.)
10 Yhdistysten osallisuus ja vaikuttaminen (s. 20)
On tärkeää, että uudessa toimintamallissa voidaan välttää siihen osallistuvien
henkilöiden/toimijoiden esteellisyys. Nykymallissa toimikuntien jäsenten esteettömyys/esteellisyys
valtionavustuksien päätöksenteossa on paikoin epäselvä.
11 Valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittely tiimeissä (s. 21)
12 Yleisavustusten ja erityisavustusten arviointikriteerit (s. 21)
Rajanveto yleisavustuksen ja erityisavustusten välillä on hyvä. Yleisavustuksen pienentyessä
järjestöjen toiminta on riippuvainen hankerahoituksesta. Yleisavustuksen tulisi olla riittävä
säännöllisesti toistuvan toiminnan takaamiseksi.

Arviointikriteerien kehittäminen ja avoimuus on hyvä asia. Yleisavustuksen yhtenäisiä
arviointikriteereitä määriteltäessä on tärkeää ottaa huomioon mm. järjestöjen kokoerot ja
toiminnan eriävät kohderyhmät (kriteerien sopivuus kaikille). Järjestöjen toiminnan kohderyhmät
voivat olla hyvin erilaisia, vaikka toimiala olisi sama. (Esim. nuorisotyössä osallisuudesta puhuttaessa
kohderyhmänä pidetään yleensä nuoria. Nuorisotyössä on kuitenkin järjestöjä, joiden toiminta on
suunnattu ensisijaisesti alan aikuisohjaajille.)

Arviointimenetelmien tulee olla sellaisia, että myös pienillä järjestöillä on mahdollisuus toteuttaa
niitä. On tärkeää, miettiä tehdäänkö arviointia eri järjestöissä/järjestöistä saman menetelmän
mukaan vai luoko jokainen oman menetelmän.

13 Yhteiset vastuullisuuskriteerit (s. 22)
14 Varainhankinta ja rahoituslähteiden yhteensovittaminen (s. 22)
15 Taloustarkastajan tehtävä (s. 23)
-

3 Järjestöjaoston väliraportti ja valtionavustustoiminta
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Järjestöjaoston väliraporttia koskevat yleiset huomiot
Valtionavustustoimintaa koskevat yleiset huomiot
Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset järjestöjaostolle valmistelun
jatkamiseksi
-
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