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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä
jäsenyhteisöjensä kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä
on 177 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä 65 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa.
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Yleistä

SOSTE pitää myönteisenä nykyisen avustusjärjestelmän keventämistä ja yksinkertaistamista. Päätösvallan siirtäminen kauttaaltaan alaspäin nopeuttaa ja joustavoittaa
menettelyjä. Myös avustusten tarkempi seuranta ja valvonta on järjestökentän etu.
SOSTE haluaa kuitenkin kiinnittää lausunnossaan huomiota riskeihin, joita uudistukseen sisältyy ja muutoksiin, joita tarvitaan sääntelyn selkeyttämiseksi avustuksensaajan näkökulmasta.
SOSTE toteaa, että avustusjärjestelmän uudistamisessa tulee kiinnittää huomiota
erityisesti seuraaviin asioihin:
1) Sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen tehtävänjaosta ja
yhteistyöstä tulee sopia selkeästi ja läpinäkyvästi.
2) RAY-avustuksilla tulee edelleen tukea järjestölähtöistä innovatiivista, toimintaa
eikä avustustoiminta saa ohjautua liikaa julkisen sektorin tarpeista käsin.
3) Avoimuuden ja julkisuuden periaatetta tulee noudattaa myös jatkossa, esimerkiksi avustusehdotuksen tulee olla julkinen ja kaikkien nähtävissä, siinä vaiheessa
kun asian käsittely on päättynyt RAY:ssa ja ehdotus siirtyy STM:öön
SOSTE esittää seuraavia muutoksia avustuslakiesitykseen:
1) Avustuksen myöntämisen edellytyksistä ja edellytysten arvioinnin tulee säätää
selkeämmin (4 §)
2) Avustuspäätöksestä tulee käydä ilmi päätöksen perustelut (7 §)
3) Avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika tulee olla 15 vuotta (9 §)
4) Laissa tai sen perusteluissa tulee määritellä mitä tarkoitetaan hallinnon tarkastuksella (22 §)
5) RAY:n tulee itse arvioida onko avustuksenhakija yleishyödyllinen (§ 28)

1 Avustuksen myöntämisen perusteet
4 § Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
4 § kohta 3
SOSTE lähtee siitä, että RAY-avustus on harkinnanvarainen avustus ja edellyttää
myös avustuksensaajan taloudellisen tilanteen tarkastelua. Toimintaympäristön
muutos on vaikuttanut siihen, että järjestörakenteet ovat monimutkaistuneet ja järjestökentälläkin on yleistynyt konsernirakenne. On perusteltua, että RAY tarkastelee
avustustoiminnassaan järjestön kokonaisrakennetta. SOSTE pitää kuitenkin erittäin
ongelmallisena ilmaisua ”käytettävissä olevat varat”. Avustuksen myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa pitää ottaa huomioon, että hakijan määräysvallassa oleva liiketoimintaa harjoittava yhteisö tai säätiö käyttää aina osan tilikauden tuloksestaan ja
varoistaan liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Käytettävissä olevien varojen määrää arvioitaessa ei voi olla lähtökohtana, että kaikki varat ja vuosittainen
tulos siirretään joko osinkoina tai muuna pääoman palautuksena omistajalle. Yhteisön tai säätiön oman osingonjakoa tai pääoman palautusta koskevan politiikan pitää
olla arvioinnissa lähtökohtana.
4 § kohta 4
SOSTEn käsityksen mukaan on tarpeellista täsmentää joko laissa tai esitöissä sitä,
millä tavoin avustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä arvioidaan silloin, kun on
kysymyksessä uusi avustuksenhakija, uusi toiminta tai toimintamuoto tai pienimuotoista toimintaa harjoittava avustuksenhakija. Tällaisella avustuksenhakijalla ei välttämättä ole resursseja eikä edellytyksiä tuottaa kattavia toiminnan laatua ja tuloksellisuutta kuvaavia raportteja tai hakemuksia. Tämä seikka pitää SOSTEn käsityksen
mukaan ottaa huomioon avustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä arvioitaessa.
2 Avustuksen myöntäminen ja maksaminen
5 § Avustuksen hakeminen
SOSTE pitää hyvänä sitä, että avustuksen hakuajoista voidaan säätää nykyistä joustavammin. On tärkeää kuitenkin huolehtia siitä, että avustuksen hakijoilla on riittävä
aika varautua muutokseen. SOSTE korostaa myös sitä, että STM:n tulee tehdä päätökset viivytyksettä.
7 § Avustuspäätös
RAY:een sovelletaan hallintolakia. SOSTE katsoo, että avustuslain 7 §:ssä tulisi selvyyden vuoksi olla määräys, jonka mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä sel-

västi ilmi päätöksen perustelut. Tämä on erityisen tärkeää kielteisen päätöksen saaneiden avustuksenhakijoiden kannalta. Vakiomuotoiset päätösten perustelut eivät
täytä hallintolaissa päätösten perusteluille asetettuja vaatimuksia.
3 Avustuksen käyttö ja sen valvonta
9 § Avustuksen käyttö
SOSTE vaatii, että 9 § säädetty avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika
lyhennetään 20 vuodesta 15 vuoteen. Kuten lakiesityksen perusteluissa on todettu,
opetus- ja kulttuuriministeriössä sovelletaan 15 vuoden määräaikaa. Järjestökentän
yhdenvertaisen kohtelun vuoksi myös RAY-avustuksissa tulee siirtyä soveltamaan 15
vuoden määräaikaa. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) soveltamiskäytäntö ei ole vertailukelpoinen, koska ARA rahoittaa käyttötarkoitukseltaan vakiintuneita asuinkiinteistöjä, kun taas RAY:n avustukset kohdistuvat kiinteistöihin,
joiden käyttötarkoitukseen vaikuttavat voimakkaasti erilaiset toimintaympäristön
muutokset. Esimerkiksi kuntoutuslaitokset ovat sellaisia käytössä kuluvaa ja toistuvaa korjausta ja uudistamista vaativia kohteita, että niihin myönnettyjä investointiavustuksia ei voida mitenkään rinnastaa esimerkiksi asumiseen myönnettyihin
investointiavustuksiin.
13 § Kohdennettu toiminta-avustus
Kohdennetun toiminta-avustuksen osalta SOSTE haluaa kiinnittää huomion lomajärjestöjen toimintaan. Lomajärjestöjen toiminnassa on aivan keskeistä majoituksen,
ruokailun ja muun ylläpidon ohella järjestää asiakkaille loman aikaista ohjelmaa. Asiakkaalle voidaan järjestää loman ajaksi myös avustaja, jos se asiakkaan yksilöllisen tilanteen kannalta on tarpeellista. Ohjelma ostetaan joko asianomaiselta toimintayksiköltä tai toiselta järjestöltä. Niin sanotut lisäohjelmat ja avustajapalvelut ostetaan
yleensä muulta kuin asianomaiselta toimintayksiköltä.
SOSTE haluaa varmistua, että lomajärjestöjen toiminnan erityispiirre on otettu huomioon joko lain 13 §:ssä tai muutoin laissa. Katsotaanko loman yhteydessä järjestettävän ohjelman tai lisäohjelman järjestämisestä, avustajan käytöstä tai muusta vastaavasta oheispalvelusta aiheutuvat kulut 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuiksi kuluiksi? Kysymyksessä olevia kuluja ei voida katsoa lomajärjestöjen hallintokuluiksi, koska
niiden määrä on niin merkittävä ja ne liittyvät aina välittömästi asianomaisen lomatoiminnan järjestämiseen.
22 § Tarkastusoikeus
SOSTE esittää, että laissa tai HE:n perusteluissa otetaan kantaa siihen mitä tarkoitetaan hallinnon tarkastuksella. Kohdistuuko hallinnon tarkastus sekä luottamushenki-

löiden että toimihenkilöiden toimien laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamiseen? Tarkoitetaanko hallinnon tarkastuksella esimerkiksi organisaation toimivuuden, päätösten ja lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanoa tai riskien hallintaa?
4 Avustuksen palauttaminen ja takaisinperintä
26 § Maksatuksen keskeytys
Raja palautettavalle avustukselle on nykyisessä laissa 10 euroa. SOSTE esittää, että
se tulee hallinnon tarkoituksenmukaisuuden perusteella nostetaan esimerkiksi 100
tai jopa 1 000 euroon.
28 § Avustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä
SOSTE katsoo, että RAY:n tulee itse arvioida onko avustuksenhakija avustuspäätöstä
tehtäessä lain 1 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö. Jos RAY on avustuspäätöstä tehdessään arvioinut, että hakija on yleishyödyllinen yhteisö, RAY ei voi
SOSTEn käsityksen mukaan periä avustuksia hakijalta takaisin muulla, kuin lain 28
§:ssä nykyisin mainituilla perusteilla sekä sillä perusteella, että hakijan toiminnassa
on avustuspäätöksen tekemisen jälkeen tapahtunut sellaisia olennaisia muutoksia,
että hakijaa ei enää tästä syystä voida pitää yleishyödyllisenä yhteisönä tai säätiönä.
Avustuksenhakijan näkökulmasta olisi täysin kohtuutonta, että RAY ensin itse tekee
myönteisen arvion lain 1 §:n mukaisesta yleishyödyllisyydestä ja sitten ”kumoaa” oman arvionsa veroviranomaisen tekemän tulkinnan perusteella. On selvää, että
veroviranomaisen tulkinnalla on asiassa merkitystä, mutta sitä ei voida käyttää takaisinperinnän perusteena, ei ainakaan sellaisten avustusten takaisinperinnässä, jotka on myönnetty yhden vuoden ajaksi. Myös pidempikestoisten avustusten takaisinperinnässä RAY:n tulisi itse arvioida onko avustuksensaaja edelleen lain 1 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö. SOSTE toivoo, että tulkintaepäselvyyksien
välttämiseksi tästä tulee selkeä kirjaus lakiin tai sen perusteluihin.
Lopuksi

SOSTE haluaa vielä lopuksi korostaa, että avustuslainmuutos vahvistaa merkittävästi
STM:n ohjaussuhdetta RAY:een. Ohjaussuhdetta monimutkaistaa se, että RAY ei ole
osa valtionhallintoa, vaan julkisoikeudellinen yhdistys. On tärkeää, että yhteistyölle
luodaan alusta alkaen selkeät, julkiset ja yksiselitteiset pelisäännöt ja käytännöt, jotta vältytään niiltä puutteilta, joita Valtiontalouden tarkastusvirasto on havainnut
koskien Veikkauksen voittovaroista myönnettyjä avustuksia (VTV tarkastuskertomukset 14/2012).

