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2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana?(vaihtoehdot esitetty laajemmin liitteenä
olevan raportin luvussa 5, s. 90) *
Osittaisuudistus
3. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon
Tunne rintasi ry kiittää mahdollisuudesta esittää lausunto suomalaisen rahapelijärjestelmän muutokseen. Olemme
iloisia siitä, että lausunto pyydetään myös pieneltä valtakunnalliselta järjestöltä. Mielestämme osittaisuudistuksessa
kansalaisjärjestöjen omaleimainen ja monipuolinen toiminta turvataan vaihtoehtoista parhaiten. Kansalaisjärjestöillä
on edunvalvontaa, yksilöllisiä tukimuotoja sekä vapaaehtoistoimintaa, joita julkinen sektori ei pysty tarjoamaan.
Terveyden edistäminen on tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen hyvinvointi- ja terveystyön keskiössä.
Merkittävä osa kansalaisjärjestöjen toiminnasta on terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää. Useat järjestöt, kuten
Tunne rintasi ry tarjoavat tietoa ja opastusta terveyttä edistävistä toimista ja valinnoista sekä informaatiota,
neuvontaa ja henkistä tukea sairastuneelle ja hänen läheisilleen.
Kansalaisjärjestötoiminnan kenttä on laaja ja tavoitteet yleishyödyllisiä. Toiminta perustuu kohderyhmän tarpeisiin ja
yhdistyksen toimintaperiaatteen mukaisiin, sääntöihin kirjattuihin tavoitteisiin. Järjestöt pystyvät ketterästi
muokkaamaan toimintaansa yksilöiden tarpeiden ja erilaisten, nopeastikin muuttuvien tilanteiden mukaan. Tämä
aito kansalaistoiminta tulee turvata myös jatkossa.
Järjestöt tavoittavat ja aktivoivat kansalaisia mm. huolehtimaan itsestään, selviämään vastoinkäymisistä sekä
tarjoavat tilaisuuksia osallistumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Järjestöt kohtaavat ihmisiä
ruohonjuuritasolla toimintaryhmissä, tapaamispaikoissa, kerhoissa, kadulla ja muissa tilanteissa.
Tunne rintasi ry näkemyksen mukaan:
Osittaisuudistuksen osana tulee tehdä perusteellinen selvitys ja suunnitelma nykyisen kolmen edunsaajaministeriön
alla olevan avustustenjakojärjestelmän, sekä avustusten hakemiseen ja raportointiin liittyvien toimintatapojen
yhtenäistämiseksi. Lisäksi tarkastellaan Veikkauksen kulurakennetta. Näillä toimilla edistetään vähenevien
rahapelitoiminnan tuottojen ohjautumista mahdollisimman tehokkaasti toimintaan, ei rakenteisiin. Pidämme
tärkeänä, että järjestöt otetaan kattavasti mukaan uudistuksen valmisteluun.
Edunsaajien ohjauksessa yleiskatteelliseen budjettiin, sekä toimintojen siirtämisestä julkisen sektorin tehtäväksi,
huomioidaan järjestön toiminnan tehokkuus suhteessa muiden tahojen tarjoamaan työhön. Usein vapaaehtoisilla
on merkittävä rooli järjestön toiminnan tai palvelun tuottamisessa. Järjestöt myös koordinoivat

vapaaehtoistoimintaa, tarjoavat koulutusta, neuvontaa sekä toimintamalleja ja -aineistoa vapaaehtoisten vetämille
yhdistyksille, ryhmille. Järjestöjen vapaaehtoistoimintaa tukevaan työhön ohjattu euro on tuotoltaan moninkertainen
suhteessa palkkatyönä tehtävään työhön.
Uudistuksen myötä tarkastellaan myös mahdollisuutta kehittää ohjatusti järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä.
Tämän monin paikoin jo hyvin toimivan yhteistyön tulisi olla valtakunnallisesti koordinoitua ja resurssoitua ja siinä
tulee hyödyntää ja levittää jo hyviksi todettuja toimintamalleja ja rakenteita. Uudistus voisi jopa mahdollistaa
yhteisen rahoituksen yhteistyölle. Lähtökohtana on yksilön, ei toiminnan tarjoajan tarve.
Järjestö- ja julkisen toiminnan yhteistyön tapoja voisivat olla asiakasprosessin toimintojen yhdistäminen
räätälöidyksi palvelupoluksi, jossa esim. rintasyöpään sairastunut saa tietoa mm. vertaistuesta, työhön, talouteen ja
liikuntaan liittyvistä palveluista sekä vaikkapa kansalaisopiston kursseista. Päihdekuntoutuja puolestaan saa
tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi erilaisiin työllistymisen, opiskelun, perhetilanteen tai mielenterveyden
tarpeisiin.
Ehdotamme myös, että uudistuksen yhteydessä luodaan järjestelmä, jossa eri toimijoiden kehittämät toimintamallit
välitetään laajasti eri toimijoiden tietoon. Näin niitä päästään käyttämään laajasti ko. toimintakentillä. Tavoitteena
tulee olla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yhteinen kehittäminen.

