Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 611/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittaneet asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari Tanuksen/ kd ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 611/2020 vp:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että sosiaali- ja terveysjärjestöillä on sellaiset toimintaedellytykset, että järjestölähtöinen auttamistyö, vapaaehtois- ja vertaistoiminta sekä niiden
edellyttämä organisointi turvataan ja
miten varmistetaan, että Veikkauksen tuottojen laskusta aiheutuneet menetykset eivät johda kansalaisyhteiskunnan rahoituksen leikkauksiin, yleishyödyllisen toimeliaisuuden sekä
järjestölähtöisen työn romahtamiseen, ja miten turvataan järjestötoiminta myös urheilun,
tieteen, taiteen ja nuorisotyön sektoreilla?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sosiaali- ja terveysministeriön kautta jaettujen avustusten määrä sosiaali- ja terveysjärjestöille
on noussut 2010-luvulla noin 270 miljoonasta eurosta 2020 vuoden 385 miljoonaan euroon.
STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan strategisina tavoitteina on kohtaamisten lisääminen,
ihmisten voimavarojen vahvistaminen sekä yhdenvertaisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden
vähentäminen.
Veikkausvoittovaroista jaetaan sosiaali- ja terveysjärjestöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen vuonna 2021 noin 310 miljoonaa euroa STEA-avustuksina. Tämä on alustava arvio jaettavasta summasta, määrä tarkentuu budjettiriihen keskustelujen perusteella.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevan valtionavustusten hankeavustuksista on tehty päätökset kesäkuussa. Ohjelma yhdessä STEA-avustusten
kanssa mahdollistaa järjestöjen toiminnan yhteistyössä maakunnallisten sote-järjestäjien kanssa.
Samalla ne tukevat kansalaisten osallisuutta sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.
Veikkauksen tuottokehitys vuonna 2020 on koronatilanteen vuoksi noin 300 miljoonaa euroa
ennakoitua vähäisempää. Hallitus on päättänyt, että budjettiriihessä syyskuussa 2020 linjataan
valtiolle kertyvän rahapelituoton tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen
kokonaisuutta. Vuonna 2020 tuoton aleneman kompensoinnin edellyttämät määrärahat sisällytetään vuoden 2020 myöhempiin lisätalousarvioesityksiin.
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Veikkauksen tuottojen odotetaan laskevan tulevaisuudessa vastuullisen pelaamisen korostuessa
ja pelihaittojen ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden sekä kansainvälisten peliyhtiöiden toimien vuoksi. Tähän Veikkauksen tuoton alenemaan varautuminen pitkällä aikavälillä edellyttää
valtiolta toimia, mutta myös järjestökentältä sopeutumista tilanteeseen.
Sekä sosiaali- ja terveysalan, että urheilun, tieteen, taiteen ja nuorisotyön järjestöjen merkitys
ihmisten arjen tuen ja hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeä. Hallituksen toimin vahvistetaan
järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä ja
luodaan yhteisiä toimintamalleja kansalaisten tukemiseksi.
Hallitus tulee kaikin käytettävissä olevin toimenpitein turvaamaan ihmisten ja yhteiskunnan resilienssiä vahvistavien toimintojen, kuten kansalaisjärjestötoiminnan sekä kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalvelujen, jatkumisen.
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