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Jakelun mukaan

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa oheisesta ehdotuksesta 
hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
Ehdotusluonnos on saatavissa myös sisäministeriön verkkosivuilta osoitteesta: 
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/uusirahapeliyhtio.

Ehdotusluonnos on valmisteltu työryhmässä, jossa ovat edustettuina jäsenet maa- ja 
metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali-
ja terveysministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä sekä 
Poliisihallituksesta. Edunsaajaryhmiä työryhmässä edustavat jäsenet Hippos ry:stä, 
SOSTE sosiaali- ja terveys ry:stä sekä Veikkauksen edunvälittäjien verkostosta. 
Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat edustajat opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, 
Fintoto Oy:stä, RAY:stä sekä Veikkaus Oy:stä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry:n ja Poliisihallituksen edustajat ovat jättäneet ehdotukseen eriävän mielipiteen, 
jotka ovat lausuntopyynnön liitteenä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa sisäministeriön 
kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)intermin.fi sekä tiedoksi ministeriön 
poliisiosaston lainsäädäntöyksikköön osoitteeseen 
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto(at)intermin.fi viimeistään 12.4.2016. 
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään sisäministeriön 
diaarinumero SMDno-2015-1557.

Lausuntoaika on tavanomaisesta poikkeavasta valmisteluaikataulusta johtuen 
normaalia lyhyempi. Lyhyempi lausuntoaika on perusteltu ottaen huomioon, että 
ehdotus on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä, jossa pääosa 
jakelussa mukana olevista tahoista on ollut mukana. Lisäksi luonnos pohjautuu pitkälti 
maaliskuussa 2015 julkaistuun esiselvitykseen ja sen jälkeen laadittuun 
yhteisymmärryspöytäkirjaan, joiden valmistelussa ovat olleet mukana valtion, 
rahapeliyhteisöjen ja edunsaajaryhmien edustajat. 

Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, 
jukka.tukia(at)intermin.fi ja Elina Rydman, p. 0295 488 586, 
elina.rydman(at)intermin.fi.

Maa- ja metsätalousministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat vastanneet niiden 
toimialaan kuuluvasta asetusvalmistelusta. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää 
samanaikaisesti lausunnolle luonnokset avustusasioiden neuvottelukunnasta sekä 
valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi. Maa- ja 
metsätalousministeriön kanssa sovitun mukaisesti luonnos valtioneuvoston 
asetukseksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä 
rahapeliyhtiön tuotosta on sisäministeriön lausuntopyynnön liitteenä.

Osastopäällikön sijaisena,
poliisijohtaja Sanna Heikinheimo

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö SM 
18.03.2016 klo 10:58. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi 18.3.2016
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n edustajan eriävä mielipide 17.3.2016
Poliisihallituksen edustajan eriävä mielipide 17.3.2016 
Maa- ja metsätalousministeriön luonnos valtioneuvoston asetukseksi 
hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä rahapeliyhtiön 
tuotosta 9.3.2016

Jakelu Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kansaneläkelaitos
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Museovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Poliisihallitus
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Beneway Oy 
EHYT ry
Finland Festivals ry
Fintoto Oy
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Raha-automaattiyhdistys
Sanoma Media Finland Oy
SBH-YHTIÖT Oy
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Akatemia
Suomen Elokuvasäätiö
Suomen Hippos ry
Suomen Kansallisooppera
Suomen Kuntaliitto
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen museoliitto ry
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Suomen Olympiakomitea
Suomen Ratsastajainliitto ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Teatterit ry
Taiteen edistämiskeskus
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry
Veikkauksen edunvälittäjien verkosto
Veikkaus Oy
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Tiedoksi Ministeri Orpo
Erityisavustaja Kortelainen
Parlamentaarinen seurantaryhmä
Hankkeen ohjausryhmä, työryhmä ja sihteeristöt


