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Myndigheternas synpunkter på utkastet till rapport 

Som framkom under diskussionerna med företrädarna för Finlands regering är de problem 
och frågor som togs upp under diskussionen – och därmed i rapporten – kända och erkända 
av regeringen. Vissa av ärendena är redan under arbete, medan det finns samförstånd om 
att inleda arbetet med andra. Ibland händer det naturligtvis att det planerade arbetet inte 
framskrider eller påbörjas så snabbt som det var tänkt – under de senaste åren har 
exempelvis utarbetandet av brådskande lagstiftning för att hantera och mildra effekterna av 
covid-19-pandemin prioriterats framför annat aktuellt arbete.  
 
Synpunkterna från det civila samhället är relevanta, och myndigheterna ser inget skäl till att 
lägga fram någon avvikande åsikt. Det civila samhällets aktörer bidrar i hög grad till att det 
finländska samhället fungerar väl. 

Ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med 

intäkter från penningspel 

Intäkterna från penningspel har traditionellt varit en viktig offentlig finansieringskälla för 

många organisationer i Finlands civila samhälle. I diskussionerna om utgiftstak under 2021 

kom regeringen överens om att sjösätta ett projekt med målet att utarbeta ett förslag till ny 

finansieringsmodell för ekonomiskt stöd till verksamhet som finansieras med intäkter från 

penningspel, med sikte på början av 2024. 

På framställning av statsministern sjösatte statsrådet ett tidsbegränsat projekt (26.8.2021–

17.12.2021) med målet att utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för verksamhet som 

finansieras med intäkter från penningspel, med sikte på början av 2024. Tanken med den 

nya finansieringsmodellen är att garantera förmånstagarna en förutsägbar, stabil och 

tillräcklig finansiering som tryggar deras autonomi. Finansieringsmodellen bygger på en 

utredning från en arbetsgrupp ledd av Erkki Liikanen med titeln ”Det finländska penningspel-

systemet i förändring – Framtida alternativ” (Statsrådets publikationer 2021:12). 

Arbetsgruppen blev klar med sitt förslag till en ny finansieringsmodell för verksamhet som 

finansieras med intäkter från penningspel den 4 februari 2022. I den nya finansierings-

modellen intäktsförs det statliga spelföretaget Veikkaus Ab:s vinstmedel till staten som icke-

öronmärkta allmänna medel. Lotterilagens syfte kommer även i fortsättningen att vara att 

förebygga de skadliga effekterna av penningspel. I framtiden kommer beslut om medel från 

Veikkaus att fattas inom ramen för den reguljära beredningen av statsbudgeten. 

Det statliga bidragets belopp kommer att fastställas genom ett politiskt beslut i regeringens 

plan för de offentliga finanserna för de kommande fyra åren, dvs. för hela ramperioden, med 

målet att förbättra kontinuiteten och förutsägbarheten. Den årliga anslagsnivå som föreslås 

i budgetpropositionen för finansieringen av de statliga bidragen kommer att fastställas under 

budgetmanglingen. 

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-rahoitusmallivalmistelu-etenee?languageId=sv_SE
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-rahoitusmallivalmistelu-etenee?languageId=sv_SE
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tyoryhma-rahapelituotot-valtion-budjettiin-ja-edunsaajat-menokehyksiin?languageId=sv_SE
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I modellen föreslås också att en parlamentarisk rådgivande nämnd tillsätts för att övervaka 

hur ideella organisationer finansieras och hur deras verksamhet utvecklas. Den rådgivande 

nämnden ska utses för en valperiod. 

Som en del av översynen av finansieringsmodellen kommer nya sektorsspecifika ramlagar 

att beredas för de berörda ministerierna (Jord- och skogsbruksministeriet, Undervisnings- 

och kulturministeriet samt Social- och hälsovårdsministeriet). Syftet är att förenhetliga 

nuvarande praxis och införa bestämmelser om att kostnadsnivåns allmänna utveckling ska 

beaktas i totalnivån för finansieringen.  

En överenskommelse om beloppen för perioden 2024–2026 har också uppnåtts på 

parlamentarisk nivå. Beloppet för 2024 fastställdes till 990 000 000 euro på grundval av 

Veikkaus genomsnittliga vinstutveckling på längre sikt. Beloppet förväntas sjunka till 

974 900 000 euro fram till 2026 till följd av minskande rehabiliteringsanslag till krigs-

veteranerna. I den parlamentariska överenskommelsen fastställdes också att de nuvarande 

fördelningsförhållandena (4 % för Jord- och skogsbruksministeriet, 53 % för Undervisnings- 

och kulturministeriet samt 43 % för Social- och hälsovårdsministeriet) ska respekteras under 

övergångsperioden. 

Arbetet med att genomföra den nya finansieringsmodellen har inletts. Social- och hälsovårds-

ministeriet har till exempel börjat utarbeta en ny lag om finansiering av organisationer som 

arbetar med frågor om social trygghet och hälsa. Förslaget bereds i brådskande ordning med 

målet att bli framlagt hösten 2022 som en del av den övergripande reformen av 

finansieringsmodellen. 
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