Svar på skriftligt spörsmål SSS 611/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att trygga social- och
hälsoorganisationernas finansiering och verksamhetsförutsättningar
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 611/2020 rd undertecknat av
riksdagsledamot Sari Tanus /kd m.fl.:
Hurdana åtgärder ämnar regeringen vidta för att ge social- och hälsoorganisationer
förutsättningar att verka så att organisationernas hjälparbete, frivillig- och
kamratstödsverksamhet kan tryggas liksom möjligheten att organisera dessa och
hur säkerställs att minskade medel med anledning av Veikkaus lägre avkastning inte
leder till nedskärningar i finansieringen till medborgarsamhället eller till kollaps av
allmännyttiga aktiviteter och organisationsdriven verksamhet, och hur tryggas
organisationsverksamheten även inom sektorer som idrott, vetenskap, konst och
ungdomsarbete?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Antalet bidrag som utdelas till social- och hälsoorganisationer via Social- och
hälsovårdsministeriet har ökat under 2010-talet från cirka 270 miljoner euro till 385 miljoner
euro år 2020. De strategiska målen för sådan verksamhet som finansieras av STEA-bidrag är att
öka mänskliga kontakter och möten, stärka människornas egna kapacitet samt förbättra
likabehandlingen och minska ojämlikheten.
2021 kommer cirka 310 miljoner euro av Veikkaus vinstmedel i form av STEA-bidrag att delas
ut till social- och hälsoorganisationer för att främja hälsa och socialt välbefinnande. Det här är
en preliminär uppskattning av det belopp som ska fördelas. Beloppet kommer att anges i
samband med budgetförhandlingarna.
I juni har beslut fattats om statsunderstöd till utvecklingsprojekt som stöder programmet
Framtidens social- och hälsocentral liksom omstruktureringen. Programmet tillsammans med
STEA-bidragen möjliggör organisationernas verksamhet i samverkan med landskapen som
organiserar social- och hälsovården. Samtidigt stöder de medborgarnas delaktighet samt
frivillig- och kamratstödsverksamhet.
Med anledning av coronaläget kommer Veikkaus avkastningsutveckling 2020 att vara cirka 300
miljoner lägre än väntat. Regeringen har beslutat att under budgetförhandlingarna i september

Svar på skriftligt spörsmål SSS 611/2020 rd

2020 dra upp riktlinjer med tanke på framtidsutsikterna för och användningen av
penningspelens avkastning som en del av statens totala intäkter och utgifter. De anslag som
behövs för att kompensera en lägre avkastning 2020 kommer att ingå i senare tilläggsbudgetar
för 2020.
Veikkaus avkastning förväntas minska i framtiden eftersom fokus läggs på ansvarsfullt
spelande, likväl till följd av åtgärder som vidtas för att förebygga spelrelaterade problem samt
de internationella spelföretagens verksamhet. För att förbereda sig för att Veikkaus får en lägre
avkastning på lång sikt krävs åtgärder av staten, men även att organisationerna anpassar sig till
situationen.
Organisationerna spelar en viktig roll inom social- och hälsovårdssektorn liksom inom idrott,
vetenskap, konst och ungdomsarbete när det gäller att ge människor stöd i vardagen och främja
välbefinnandet. Regeringens insatser stärker samarbetet mellan organisationer och den
offentliga sektorn för att främja välbefinnandet och skapa gemenskap liksom ta fram
gemensamma arbetssätt för att stöda medborgarna.
Regeringen kommer att vidta alla tillgängliga åtgärder för att trygga fortsatt verksamhet som
stärker människors och samhällets resiliens, såsom medborgarverksamhet och olika tjänster
inom kultur, idrott och ungdomsarbete.
Helsingfors 10.9.2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

