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

2 Järjestöjaoston alustavat ehdotukset ja selvityksen kohteet
1 Monivuotiset toiminta-avustukset (s. 14)
Kannatamme ehdotusta, että rahapelituotoista valtionavustuksen saavien yhdistysten toimintaavustuksissa eli yleisavustuksissa ja kohdennetuissa yleisavustuksissa siirryttäisiin monivuotisiin
valtionavustuksiin.
2 Valtionavustushakujen koordinointi (s. 15)
Kannatamme ehdotusta.
3 Valtionavustusten digitaalinen haku ja raportointi (s. 15)
Kannatamme ehdotusta sillä edellytyksellä. että digitaalinen hakujärjestelmä on käyttäjäystävällinen
tunnistautumisvälinettä myöten.
4 Valtakunnallisten keskusjärjestöjen rooli valtionavustustoiminnassa (s. 16)
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ei missään nimessä halua ja voi myöntää toimintaavustusta jäsenjärjestöilleen. Se on täysin vastoin perustehtäväämme, joka on parantaa kulttuuri- ja
taidealan yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Ajatus ei sovi kulttuuri- ja
taidealalle lainkaan.
5 Rahapelituottoja jakavien ministeriöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen (s. 17)
Kannatamme ehdotusta.
6 Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli (s. 18)
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Kannatamme ehdotusta.
7 Odottamattomien muutosten huomioon ottaminen (s. 18)
Kannatamme ehdotusta.
8 Toiminnassa tapahtuvien olennaisten ja/tai odottamattomien muutosten ilmoittaminen (s. 19)
Kannatamme ehdotusta.
9 Yhdistysten talouden ja toiminnan raportointi (s. 19)
Kannatamme ehdotusta.
10 Yhdistysten osallisuus ja vaikuttaminen (s. 20)
Osallisuuden vahvistaminen on pätevä tavoite, joten sopivia keinoja on syytä selvittää.
11 Valtionavustushakemusten ja -selvitysten käsittely tiimeissä (s. 21)
Emme osaa ottaa tähän kysymykseen kantaa.
12 Yleisavustusten ja erityisavustusten arviointikriteerit (s. 21)
Ehdotuksen tavoitteet ovat pätevät, mutta piru piilee yksityiskohdissa: olennaista on turvata
kansalaisyhteiskunnan vapaus ja se, että järjestöjä arvioidaan kunkin järjestön perustehtävän
lähtökohdista.
13 Yhteiset vastuullisuuskriteerit (s. 22)
On tärkeää katsoa, ettei tämä tarpeettomasti lisää byrokratiaa, sillä kuka tahansa toiminnanjohtaja
osaa runoilla näistä yleishyvistä kivaa hakemustekstiä ilman, että sillä on suurtakaan kytkentää
varsinaisen toiminnan tarkoitukseen.
14 Varainhankinta ja rahoituslähteiden yhteensovittaminen (s. 22)
Olennaista on varmistaa, että järjestelmä kannustaa omaan varainhankintaan, ei rankaise siitä.
15 Taloustarkastajan tehtävä (s. 23)
Asiantuntemuksemme ei riitä arvioimaan tätä ehdotusta.

3 Järjestöjaoston väliraportti ja valtionavustustoiminta
Järjestöjaoston väliraporttia koskevat yleiset huomiot
Kiitämme huolellisesta työstä ja osallistamisesta.
Valtionavustustoimintaa koskevat yleiset huomiot
Avoin ja läpinäkyvä valtionavustustoiminta pitää huolen siitä, ettei yksittäisen virkamiehen mielivalta
sulje kriittisen järjestön suuta ja toisaalta kansalaiset yleisesti ottaen hahmottavat mitä rahoitetaan
ja mitä rahalla saadaan. Järjestöjen näkökulmasta olisi olennaista, että prosessi muuttuisi
helpommaksi ja nopeammaksi. Yksi mittari onnistuneen byrokratian vähentämiselle on se, että
käsittelyajat lyhenevät ja käsittelijöiden määrää voi vähentää.
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Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset järjestöjaostolle valmistelun
jatkamiseksi
Järjestöjaoston raportin mukaisesti voi edetä.

Meriläinen Rosa
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
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