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Aihe:

Allianssin kanta nuorisoalan valtionrahoitukseen
Tausta:
Allianssi tiedotti jäsenyhteisöilleen sähköpostitse 19.12.2019, että sen hallitus on päättänyt 19.12.2019
kokouksessaan ”asettaa Allianssin vaikuttamistyön tavoitteeksi, että nuorisoalan valtionrahoitus
myönnettäisiin jatkossa yleisbudjetista. Samalla se ilmoitti, että Allianssi ei ota kantaa siihen, miten
rahapelaaminen tulisi Suomessa järjestää - ainoastaan siihen, miten nuorisoalan tekemää,
yhteiskunnallisesti korvaamattoman arvokasta työtä tulisi valtion toimesta rahoittaa.”
Samassa sähköpostissa perusteluksi esitettiin, että ”nykyinen järjestelmä, jossa nuorisotyötä rahoitetaan
rahapelituotoilla, ei ole nykypäivää eikä eettisesti kestävällä pohjalla. Järjestöillä ja muilla edunsaajilla ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa Veikkauksen toimintaan, mutta nykyjärjestelmän kautta ne on silti kytketty
vastuuseen pelihaitoista.”
Linjaus muuttaa Allianssin aikaisempaa näkemystä rahoituksesta ja poikkeaa muiden keskusjärjestöjen
linjauksista, jotka ovat olleet Veikkauksen rahapelituottorahoituksen mallin jatkamisen kannalla.
Perustelut jäsenaloitteelle:
Järjestöjen rahoitus on ollut viime vuosina suurissa muutoksissa. Rahapeliyhtiöiden fuusioituminen
Veikkaukseen, uudet lainsäädännöt sekä julkinen keskustelu rahapelihaitoista ovat kaikki koskettaneet
suomalaista järjestökenttää. Yhteisenä tavoitteena on ollut etsiä ratkaisuja, joilla
kansalaisjärjestötoiminnan rahoitus turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä.
Kansalaisyhteiskunnan luonteeseen kuuluu, että se on mahdollisimman riippumaton julkisen vallan
ohjauksesta. Jos rahoitus tulee valtion budjetista, on sen suuntaaminen kokonaan kulloisenkin poliittisen
päätöksenteon varassa. Rahapelituottoihin liittyy myös valtion ohjausta, mutta tuotot kuitenkin jaetaan
yksinomaan kansalaisjärjestöjen käyttöön.
Allianssin jäsenjärjestöissä on paljon sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat myös SOSTE ry:een. Allianssin
valtionrahoituslinjaus poikkeaa SOSTE ry:n linjauksesta ja on omiaan aiheuttamaan hämmennystä
jäsenistön keskuudessa.
Allianssin hallituksen linjaus on monella tavalla periaatteellinen ja sillä on kauaskantoisia seurauksia, jotka
liittyvät myös muiden, kuin nuorisoalan järjestöjen toimintaedellytyksiin.
Jäsenaloite:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Allianssin valtionrahoituskannoista käydään jäsenkeskustelu, jossa
kaikilta jäseniltä pyydettäisiin näkemyksiä vaihtoehdoista nuorisoalan rahoituksen tulevaisuuteen liittyen.
Tämä auttaisi osaltaan luomaan kuvaa jäsenjärjestöjen erilaisista näkökulmista nuorisoalan rahoitukseen ja
sen tulevaisuuteen.
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Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.
Pelastakaa Lapset ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Näkövammaisten liitto ry
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Suomen Punainen Risti
Nyyti ry.
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