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Sisäministeriö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viite: Lausuntopyyntönne 18.3.2016, SMDno-2015-1557 
 
Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke 
 

Yleistä 
 
Kiitämme mahdollisuudesta ottaa kantaa rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen 
yhdistämistä koskevaan hankkeeseen. Rajaamme lausuntomme koskemaan niitä asioita, 
joiden voidaan katsoa olevan merkityksellisiä sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestön 
kannalta.  
 
Esitysluonnoksen tavoite siirtää rahapelitoiminta yhden yhtiön alle, yksinoikeuteen 
perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä tuottojen käyttäminen 
edelleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin on kannatettavaa. On kuitenkin kiinnitettävä erityistä 
huomioita siihen, että tuottojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako turvataan myös 
jatkossa. 
 
On tärkeää pitää kiinni siitä, että nykyisten rahapeliyhteisöjen rahapelitoiminnasta kertyneet 
mahdollisesti jakamatta jäävät tai rahastoidut varat käytetään siten, että kunkin yhteisön 
osalta tuotto käytetään sen edunsaajaryhmien eduksi. Edelleen on tärkeää, että sosiaali- ja 
terveysalan kansalaisjärjestöjen rahoituksellinen asema ja niiden keskinäinen 
tasavertaisuus turvataan jatkossakin, eikä kohtuuttomia tilanteita päästetä uudistuksen 
myötä rahoituksentasoissa syntymään.   
 
22 §. Avustustoiminnasta aiheutuvat kustannukset 
 
Ehdotuksen alla olevan arpajaislain 22 §:n mukaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseen tarkoitettua tuottoa voidaan 17 b §:ssä säädetyn lisäksi käyttää 20 §:n 2 
momentissa tarkoitetun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toiminnasta 
aiheutuneisiin henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. Edelleen yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan säätämällä kustannusten kattamisesta osin uuden rahapeliyhtiön kuluna ja osin 
sosiaali- ja terveysministeriön jako-osuudesta huolehdittaisiin siitä, että yhtiölle ei 
muodostuisi sen toimintaan kuulumattomista tehtävistä aiheutuvista kustannuksista 
merkittävää kuluerää ja toisaalta siitä, että avustustoiminnasta aiheutuvat kustannukset 
eivät merkittävästi vähentäisi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 
tarkoitetusta tuotosta jaettavien avustusten määrää.  
 
Emme kannata edellä kuvattua rakennelmaa. Mielestämme STM:n alaisuuteen 
perustettavan avustuskeskuksen toiminnasta aiheutuvia kuluja ei voida kattaa terveyden ja 
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sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetusta tuotosta. Kun on kysymys STM:n alle 
kuuluvasta tehtävästä, on mielestämme oikeudenmukaista ja suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, että tehtävät myös katettaisiin STM:n hallinnon alta, mikäli niitä ei katettaisi 
tulevan yhtiön varoista.  
 
 
68 §. Siirtymäsäännökset 
 
Kohdassa esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset tuodaan esille, että 
rahapeliyhteisöjen rahapelitoiminnasta kertyneet mahdolliset jakamatta jääneet tai 
rahastoidut varat käytettäisiin siirtymäsäännösten mukaan arpajaislain säädettyihin 
käyttötarkoituksiin siten, että kunkin yhteisön osalta tuotto käytetään sen edunsaajaryhmien 
eduksi.  
 
Pidämme edellistä luonnollisesti kannatettavana. Mielestämme se vastaa nykyisen 
arpajaislain 13 § 2 momenttia, jonka mukaan yhdistyksen lakatessa sen varat jaetaan 
valtioneuvoston päätöksellä sellaisiin tarkoituksiin, joihin yhdistyksen tuottoa voidaan 17 §:n 
2 momentin mukaan käyttää, toisin sanoen tässä tapauksessa terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
 
Lopuksi 
 
Yhdymme SOSTE ry:n lausunnossaan esittämiin ehdotuksiin erityisesti koskien 
esittelyvaltaista toimielintä sekä välttämättömyyteen säilyttää jatkossakin yhtiön ja 
edunsaajien kiinteä yhteys myös yhtiön arkitoiminnassa.   
 
 
 
 
Kuuloliitto ry 
 
Pekka Lapinleimu 
Toiminnanjohtaja 
 
 
 
Lisätietoja:  
Lakimies Pamela Sarasmo: pamela.sarasmo@kuuloliitto.fi, puh. 050 567 0748.  
 


