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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
komplettering av regeringens proposition med förslag till
lotterilag samt vissa lagar som har samband med den (RP
197/1999 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Propositionen ansluter sig till regeringens
I denna proposition föreslås att det stiftas
proposition med förslag till lotterilag samt till
en lag om penningautomatunderstöd.
Avsikten är att den föreslagna under- vissa lagar som har samband med den som
stödslagen skall gälla understöd som beviljas har avlåtits till riksdagen i december. Propoav Penningautomatföreningens avkastning. sitionen som gäller lotterilagen innehåller
Lagen skall innehålla heltäckande bestäm- grundläggande bestämmelser om penningaumelser om grunderna för beviljandet av un- tomatunderstöd, och den proposition som nu
är
en
kompletterande
derstöd, förfarandet när understöd beviljas, avlåts
utbetalningen och användningen av under- regeringsproposition.
Avsikten är att lagen skall träda i kraft
stöd och tillsynen över användningen,
granskningar, återbetalning och återkrav. I samtidigt som lotterilagen. Den gällande
enlighet med de krav grundlagen ställer in- penningautomatförordningen och statsrådets
nehåller lagen bestämmelser om grunderna beslut om understöd som beviljas av Penför sökandenas och understödstagarnas rät- ningautomatföreningens avkastning, som uttigheter och skyldigheter. Syftet med lagen är färdats med stöd av den, upphävs när lotterilagen träder i kraft.
att den skall säkerställa god förvaltningssed.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e
1.1.

Allmänt

Enligt lotterilagen (491/1965) har den offentligrättsliga
Penningautomatföreningen
ensamrätt till penningautomat- och kasinoverksamhet för att skaffa medel till verksamhet och projekt som genomförs av organisationer på social- och hälsovårdens område
vilka främjar hälsa och social välfärd. Penningautomatföreningen behandlar ansökningarna om understöd, utarbetar ett förslag
till fördelning av understöd och administrerar
utbetalningen av understöden och användningen av den i enlighet med penningautomatförordningen och statsrådets beslut om
understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning 929/1998 (nedan
statsrådets allmänna beslut). Understöden
beviljas av statsrådet på föredragning från
social- och hälsovårdsministeriet i regel en
gång om året.
Av Penningautomatföreningens avkastning
beviljades 2001 1 513 milj. mk i understöd.
Med stöd av speciallagar anvisades dessutom
Statskontoret 340 milj. mk för driftskostnaderna vid krigsinvalidernas institutioner, 194
milj. mk för rehabilitering för frontveteraner
och 12 milj. mk för rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig.
1.2.

Bemyndigande

Bestämmelser om penningautomatunderstöd ingår i lotterilagen, penningautomatförordningen (676/1967), som utfärdats med
stöd av 7 § lotterilagen, och i statsrådets allmänna beslut, som utfärdats med stöd av 36
§ penningautomatförordningen.
Enligt 3 § 4 mom. lotterilagen får tillstånd
att hålla spelautomater samt att bedriva kasinoverksamhet beviljas en offentligrättslig förening som har grundats för detta ändamål.
Tillstånd kan beviljas för anskaffning av medel för 1) främjande av den allmänna folkhälsan, 2) stödjande av barnskyddet, 3) vården av syn- och hörselskadade, 4) stödjande
av åldringsvården, 5) stödjande av invalid-

vården, 6) utvecklande av ungdomsfostran,
7) beredskap för skyddande och räddande av
människoliv vid storolyckor, 8) anskaffning
eller hållande av semesterplatser som är öppna för alla eller för därmed jämförligt främjande av möjligheterna till semesterfirande
samt 9) nykterhetsarbete och främjande av
missbrukarvården.
I 1 § 3 mom. penningautomatförordningen
definieras Penningautomatföreningen som
den offentligrättsliga förening som avses i 3
§ 4 mom. lotterilagen. Föreningens stadgar
finns i 2 kap. penningautomatförordningen.
Kapitlet innehåller bestämmelser om vissa
förpliktelser och begränsningar för föreningens styrelse i anslutning till fördelningen av
och tillsynen över understöd, bl.a. skall den
utarbeta ett förslag till fördelning av understöden och en understödsplan samt ordna
övervakning av understödens användning (18
§ 1 mom. 10-12 punkten) samt tillämpa lagen
om förvaltningsförfarande (598/1982) och
begränsa jävighet (23 § 2 mom.).
I 3 kap. penningautomatförordningen bestäms om beslutsproceduren, vilka sökande
som kan beviljas understöd, dvs. allmännyttiga samfund och stiftelser med rättsförmåga,
upptagande av avkastningen i statsbudgeten
och möjlighet att lämna en del av avkastningen ofördelad (29 §), fastställande av en
riktgivande understödsplan och föreläggande
av en särskild tidsfrist för social- och hälsovårdsministeriet (29 a §), Penningautomatföreningens skyldighet att redovisa sin nettoavkastning (30 §), tidpunkterna för ansökan
om understöd (31 §), Penningautomatföreningens skyldighet att övervaka understödens
användning under social- och hälsovårdsministeriets ledning och övervakning (32 §) och
föreningens skyldighet att ersätta social- och
hälsovårdsministeriet för övervakningskostnaderna (34 a §).
Statsrådets allmänna beslut innehåller bestämmelser om slag av understöd, grunderna
för beviljande av understöd, utbetalning och
användning av understöd, godtagbara kostnader, tiden för användning av understöd, redovisning över användningen av understöd,
avbrytande av understödets utbetalning,
skyldighet att återbetala understöd, återkrav
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och tiden för återkrav samt ändring av villkor
för understöd och överföring av understöd.
När understöd beviljats har statsrådets allmänna beslut tillämpats som understödsvillkor.
1.3.

Understödspraxis

Understöd av Penningautomatföreningens
avkastning utdelas i regel en gång om året
senast i början av februari. Beslut om 2001
års understöd fattades den 31 januari 2001. I
understöd utdelades 1 513 milj. mk. Antalet
sökande var sammanlagt ungefär 1 700. Ansökningarna skulle tillställas Penningautomatföreningen före utgången av september
2000. Ansökningar gällande nya byggnadsoch ombyggnadsobjekt skulle lämnas in redan i mars 2000.
Penningautomatföreningen
överlämnade
sitt fördelningsförslag för 2001 och understödsplanen för 2002-2004 till social- och
hälsovårdsministeriet den 8 januari 2001.
Statsrådet gjorde tillägg på ca 8 milj. mk till
Penningautomatföreningens fördelningsförslag och motsvarande minskningar. Understöd på ca 221 milj. mk fördelas senare.
År 2001 beviljades ungefär 1 1000 sökande
understöd för ungefär 2 200 olika understödsobjekt. Understöden kan grupperas enligt olika kriterier. Det mest traditionella sättet är den på lotterilagen baserade indelningen enligt verksamhetsområde, enligt vilken
mest understöd beviljades för främjande av
folkhälsan (427 milj. mk) och åldringsvården
(287) och minst för förberedelse för skyddande och räddande av människoliv vid katastrofer (32) och ungdomsfostran (54). Under
de senaste åren har man i stället för denna inledning fäst uppmärksamhet vid i synnerhet
en indelning enligt resultatområde. Resultatområdena är för närvarande medborgarorganisationsverksamhet (422 milj. mk), serviceboende och stödboende (332), stöd för att
klara sig hemma och stöd till anhöriga (116),
kristjänster (95), rehabiliterings-, kurs-, läger- och semesterverksamhet (326) och dagcentrals- och arbetsverksamhet (95).
Understöden kan också indelas enligt slag
av understöd. I verksamhetsunderstöd beviljades ungefär 700 milj. mk, i investeringsunderstöd ungefär 455 milj. mk och i projekt-

understöd ungefär 355 milj. mk. Verksamhetsunderstöden kan ytterligare indelas i allmänna understöd (250 milj. mk) och riktade
verksamhetsunderstöd (451 milj. mk).
Social- och hälsovårdsministeriet har varje
år ingått ett resultatavtal med Penningautomatföreningen, där man särskilt för varje resultatområde kommer överens om de allmänna riktlinjerna för beredningen. Resultatavtalet ingår i motiveringen till moment
33.92.50 i statsbudgeten.
1.4.

Tillsynen över stödens användning

Penningautomatföreningen har 25 tjänstemän som sköter uppgifter i anslutning till
fördelningen av och tillsynen över understöd.
Understödsbyrån, som har 12 anställda, ansvarar för tillsynen över fördelningen av understöd, och tillsynsbyrån, som har 13 anställda, ansvarar för den praktiska tillsynen
över understödens användning och för avdelningens datasystem.
Syftet med tillsynsverksamheten är att genom åtgärder på förhand och i efterhand säkerställa att understöden används för de ändamål som avses i understödsbesluten och att
understödsvillkoren iakttas. Vid tillsynen
fästs uppmärksamhet i synnerhet vid att understödstagarnas administration och ekonomi
är ändamålsenligt ordnad och att den understödda verksamheten är resultatrik.
Tillsynsbyrån granskar varje år ungefär 1
100 understödstagares årsredovisningar, gör
kontrollbesök hos 60-80 understödstagande
organisationer och stiftelser, behandlar 5 000
- 6 000 anhållanden om utbetalning och avger 50-60 utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om ändring av understödsvillkoren eller ändamålet samt om återkrav.
Penningautomatföreningen granskar också
rumsprogrammen, byggnadsplanerna och anläggningsutgifterna för objekt som fått understöd för byggande. Målet är att styra de
understödda byggnadsprojekten så att
resultatet blir funktionellt, ekonomiskt och
tekniskt goda lösningar. Även när det gäller
anskaffningar av lokaler och bostäder
tillämpas motsvarande förfarande.
Social- och hälsovårdsministeriet leder och
övervakar Penningautomatföreningens tillsynsverksamhet. I praktiken har ministeriets
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tillsyn och ledning också riktat sig till procedurfrågor som gäller beredningen av fördelningen av understöd.
1.5.

Bedömning av nuläget

I regeringens proposition med förslag till
lotterilag samt till vissa lagar som har samband med den (RP 197/1999 rd) föreslås i enlighet med kraven i grundlagen (731/1999)
att det på lagnivå intas flera bestämmelser
som nu ingår i förordningar och som gäller
bl.a. upptagandet av avkastningen av penningspel i statsbudgeten, penningspelssammanslutningarnas skyldighet att redovisa avkastningen till staten, beslut om fördelningen
av avkastningen och möjligheten att lämna
en del av avkastningen så att den fördelas senare. Beträffande avkastningen av penningautomater konstateras i den föreslagna lotterilagen att understöd kan beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med
rättsförmåga. Hittills har denna centrala princip reglerats på förordningsnivå i penningautomatförordningen. I den föreslagna lotterilagen fastställs dessutom att avkastningen
skall användas för att främja hälsa och social
välfärd, vilket ersätter och moderniserar den
föråldrade och specificerade förteckningen i
den gamla lotterilagen.
Avkastningen kan enligt den föreslagna
lotterilagen med avvikelse från den s.k. organisationsprincipen på samma sätt som enligt
nuvarande praxis användas för vissa av
Statskontorets lagstadgade utgifter, som är
rehabilitering av frontveteraner, rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig och rehabilitering
för krigsinvalider, genom att man finansierar
driftskostnaderna för krigsinvalidernas sjukhem. Vidare konstaterats att ett exceptionellt
användningsobjekt är anläggningskostnader
för de lokaler som används av biblioteket för
synskadade. Det är ändå fråga om understöd
som beviljas en organisation som kan beviljas understöd. Den föreslagna lotterilagen utgår till denna del från nuvarande praxis, som
dock har baserat sig på speciallagstiftning i
stället för lotterilagen.
När lotterilagen bereddes var avsikten att
det fortfarande skulle ha föreskrivits på förordningsnivå om skyldigheten att återbetala
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understöd, återkrav, utbetalningen av understöd, understödsvillkoren och tillsynen över
användningen av understöd.
Grundlagsutskottet har dock i sitt utlåtande
GrUU 23/2000 rd med stöd av 80 § 1 mom.
grundlagen förutsatt att grundläggande bestämmelser om återbäringsskyldighet och
återkrav skall ingå i lag och inte i förordning.
Utskottet menar att det vore lämpligt att även
föreskriva om grunderna för beviljande av
understöd i lag, även om det handlar om understöd som grundar sig på prövning och inte
på lagfäst rätt, liksom om understödsvillkoren, fördelningsförfarandet, ändring av ändamålet för understödet eller av understödsvillkoren och om överföring av understöd.
Utskottet betonade också att när administrativa uppgifter anförtros andra än
myndigheter skall rättssäkerheten och god
förvaltningssed
säkerställas
genom
bestämmelser.
Här
avsågs
penningspelssammanslutningens, i praktiken
Penningautomatföreningens, uppgifter vid
beredningen av fördelningen av understöd
och tillsynen över understödens användning.
Beredningen av lagstiftningen om statsunderstöd inleddes 2000. Regeringens proposition till statsunderstödslagen (RP 63/2001)
har den 4 maj 2001 avlåtits till riksdagen.
I den föreslagna statsunderstödslagen bestäms i detalj om bl.a. sökandens och understödstagarens rättigheter och skyldigheter,
granskningsrätt, utlämnande av uppgifter och
ändringssökande. Bestämmelserna om penningautomatunderstöd har varit bristfälliga i
dessa avseenden. Det vore ändamålsenligt att
bestämmelserna om penningautomatunderstöd till dessa delar skulle stämma överens
om bestämmelserna om andra offentliga understöd.
2 . P r o p o s itio n e n s må l o c h d e v i kt ig a s t e f ö r s la g e n

Syftet med propositionen är att uppfylla
grundlagens krav på rätt regleringsnivå och
grunderna för sökandenas och understödstagarnas rättigheter och skyldigheter. Målet är
att i enlighet med grundlagen garantera god
förvaltningssed vid beviljande och utbetalning av understöd, övervakning av användningen, återbetalning, granskningar, informa-
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tion, utlämnande av uppgifter, dröjsmålsränta, kvittning, ändringssökande och återkrav.
I lagen intas med vissa ändringar bestämmelserna om understöd i statsrådets allmänna
beslut och penningautomatförordningen.
Dessa bestämmelser kompletteras med vissa
rättsprinciper från den föreslagna statsunderstödslagen som gäller i synnerhet understödstagarens skyldighet att lämna uppgifter,
granskningsrätt och förrättande av granskning, information och utlämnande av uppgifter, delgivning, ändringssökande och verkställighet. Också propositionens struktur följer till föreslagna statsunderstödslagen.
I enlighet med systematiken i förslaget till
lotterilag nämns inte Penningautomatföreningen i lagen, utan det hänvisas till en penningspelssammanslutning, som med stöd av
lotterilagen har fått tillstånd att tillhandahålla
penningautomater, anordna kasinospel och
bedriva kasinoverksamhet. Social- och hälsovårdsministeriets ställning och uppgifter
när det gäller ledning av och tillsyn över
penningspelssammanslutningens understödsverksamhet förändras inte.
Lagen innehåller ett bemyndigande att utfärda förordning av statsrådet gällande tidsfrister för ansökan om understöd och behandlingen av understödsförslagen.

det och minska kostnaderna för förvaltningen.
Lagens bestämmelser om delgivning gör
det möjligt att delge beslut om beviljande av
understöd genom vanligt brev, vilket i någon
mån minskar de administrativa kostnaderna.
Förslaget har inga betydande direkta statsfinansiella verkningar.
3.2.

Verkningar i fråga om organisation
och personal

Penningspelssammanslutningens uppgifter
när det gäller att övervaka användningen av
understöden och resultaten av användningen
föreslås följa nuvarande praxis. Inga väsentliga förändringar föreslås i social- och hälsovårdsministeriets ställning som den myndighet som leder och övervakar verksamheten i
anslutning till penningspelssammanslutningens understöd. Ett nytt förfarande som föreslås är rättelseyrkande till social- och hälsovårdsministeriet som första besvärssteg.
Genom propositionen utökas möjligheterna
att anlita utomstående revisorer och sakkunniga vid granskningen av understödens användning.
Propositionen har inga väsentliga verkningar i fråga om organisation och personal.

3 . P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

3.3.

3.1.

Lagen innebär inget direkt ingrepp i möjligheterna att få penningautomatunderstöd
för olika projekt och verksamheter. De föreslagna förutsättningarna för beviljande av
understöd motsvarar de förutsättningar som
ingår i de nuvarande författningarna och etablerad understödspraxis. I lagen föreslås bestämmelser om de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dem som söker och erhåller understöd samt de myndigheter som behandlar understöden och penningspelssammanslutningen.
En ny allmän förutsättning för beviljande
av understöd är enligt förslaget att beviljandet av understöd inte skall uppskattas orsaka
mer än ringa snedvridning av konkurrensen
och verksamheten på marknaden. I praktiken
har man också hittills gjort denna uppskattning.

Ekonomiska verkningar

Enligt förslaget åläggs myndigheterna inga
väsentliga nya förpliktelser som kan orsaka
betydande ekonomisk belastning. Att ett system med rättelseyrkande införs som första
besvärssteg kan i någon mån öka penningspelssammanslutningens och social- och hälsovårdsministeriets arbetsbörda, men i stället
kan det hända att sökandet av ändring hos
förvaltningsdomstolarna minskar. Ändring
har sökts ytterst sällan i fråga om penningautomatunderstöd.
Med stöd av lagen föreslås social- och hälsovårdsministeriet få befogenheter att besluta
om återkrav av understöd. Ett ärende som
gäller återkrav skall inte föras som förvaltningstvist till förvaltningsdomstolen för avgörande, vilket kan antas lätta upp förfaran-

Verkningar för medborgarna
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4 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har utarbetats som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet
i samarbete med inrikesministeriets polisavdelning och Penningautomatföreningen.
Utlåtanden om utkastet till lag har begärts
av inrikesministeriet, finansministeriet, justitieministeriet, statens revisionsverk, Penningautomatföreningen och Social- och Hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF
rf.
I utlåtandena har man i allmänhet ansett det
nödvändigt att det stiftas en allmän lag om
understöd som beviljas av avkastningen från
penningspelssammanslutningar som bedriver
penningautomat-, kasinospels- och kasinoverksamhet. Justitieministeriet anser att förslaget till proposition både vad sakinnehållet
och den lagtekniska systematiken beträffar
bildar en konsekvent helhet tillsammans med
utkastet till statsunderstödslag och att de krav
på författningsnivå som grundlagen ställer
har beaktats på behörigt sätt i förslaget. Statens revisionsverk har dock betonat att penningautomatunderstöden är statsunderstöd
och att den allmänna statsunderstödslagstiftningen därför borde tillämpas på dem. Verket
ifrågasätter också överlag Penningautomatföreningens ställning vid beredningen av fördelningen av understöden och övervakningen
av deras användning.
Utlåtandena innehåller detaljerade anmärkningar om den föreslagna lagens bestämmelser. Anmärkningarna har beaktats i mån av
möjlighet.
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5 . S a mb a n d me d a n d r a p r o p o s it io ner

I propositionen har beaktats de krav och
åsikter som grundlagsutskottet framfört i sitt
utlåtande om den föreslagna lotterilagen beträffande rätt regleringsnivå för fördelningsförfarandet, understödens användning och
tillsynen över användningen samt beträffande
penningspelssammanslutningens verksamhet
i anslutning till beviljandet av understöd och
övervakningen av deras användning. I propositionen har också beaktats de korrigeringsförslag som inrikesministeriet lade fram för
riksdagens förvaltningsutskott i sitt utlåtande
i mars 2001.
I propositionen har också den föreslagna
statsunderstödslagen beaktats. När det utarbetades var utgångspunkten att heltäckande
bestämmelser om understöden tas in i en
speciallag om penningautomatunderstöden.
Enligt 2 § i den föreslagna statsunderstödslagen skall lagen inte till någon del tillämpas
på penningautomatunderstöd.
Eftersom bestämmelserna om bl.a. rättigheter och skyldigheter för den som ansöker om
understöd och understödstagaren, granskningsrätt, utlämnande av uppgifter samt ändringssökande är enhetliga med bestämmelserna i den föreslagna statsunderstödslagen
skall de ändringar som eventuellt görs i den
föreslagna statsunderstödslagen under riksdagsbehandlingen beaktas vid behandlingen
av propositionen.
Propositionen ansluter sig även till regeringens proposition (RP 65/2001) med förslag
till lag om användningen av avkastning av
totospel för främjande av hästuppfödning och
hästsport, som kompletterar lotterilagen.
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DETALJMOTIVERING

1.

L a g f ö r s la g

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf
föreslås bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Lagen föreslås innehålla bestämmelser om de grunder och förfaranden
som skall iakttas när understöd av avkastningen från penningspelssammanslutningar
som bedriver penningautomat-, kasinospelsoch kasinoverksamhet beviljas allmännyttiga
sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga för att främja hälsa och social välfärd.
I paragrafen konstateras den centrala princip som ingår i 18 2 mom. och 22 § 1 mom. i
den föreslagna lotterilagen och som iakttagits
vid beviljandet av understöd, dvs. att understöden beviljas organisationer som sysslar
med social- och hälsovård.
I 2 mom. konstateras att lagen också skall
tillämpas på utbetalningen, användningen
och övervakningen av användningen samt
återbetalning och återkrav av understöd som
avses i 1 mom.
Enligt 3 mom. skall lagen också tillämpas
på understöd enligt 1 mom. som beviljas för
att användas utanför Finland, om inte något
annat bestäms i någon annan lag. Penningautomatunderstöd har i någon mån beviljats för
att användas för finländare eller finlandsfödda utomlands, bl.a. i Ingermanland i Ryssland och för den verksamhet som Finlands
Sjömanskyrka rf bedriver på olika håll i Europa.
Momentet motsvarar 1 § 3 mom. i den föreslagna statsunderstödslagen. Det är motiverat att lagen också tillämpas på penningautomatunderstöd som är avsedda att användas
utomlands.
2 §. Definitioner. I paragrafen föreslås sådana tekniska definitioner som används i lagen och som inte presenteras i samband med
den aktuella paragrafen. 2-4 mom. motsvarar
2 § och 4 § 2 punkten i den föreslagna statsunderstödslagen. I statsrådets allmänna beslut definieras inte offentliga understöd och
inte heller de stöd som avses i 3 och 4 punkten.

I 1 punkten definieras begreppet penningspelssammanslutning, som är centralt för tilllämpningen av lagen. Med penningspelssammanslutning avses i denna lag en penningspelssammanslutning enligt 12 § 2 mom.
i förslaget till lotterilag som har fått tillstånd
att tillhandahålla penningautomater, anordna
kasinospel och bedriva kasinoverksamhet.
Med beaktande av systematiken i förslaget
till lotterilag och grundlagsutskottets synpunkter hänvisas det inte i denna lag till Penningautomatföreningen, som i praktiken avses med penningspelssammanslutningen förutsatt att den behåller sitt tillstånd. Grundlagsutskottet ansåg att de bestämmelser som
med stöd av 12 § 2 mom. lotterilagen utfärdas om penningspelssammanslutningar rent
allmänt bör gälla alla sammanslutningar som
eventuellt får tillstånd för penningspel.
I 2 punkten definieras offentligt understöd.
Offentligt understöd är understöd som ges av
staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel
samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från
Europeiska unionen, med undantag av stöd
som ges via skattesystemet.
I 3 punkten definieras stöd som beviljas av
Europeiska gemenskapens medel eller av
andra medel från Europeiska unionen, som är
understöd, lån och annan finansiering, borgen, betalningslättnad och andra ekonomiska
förmåner som beviljas ur Europeiska gemenskapernas budgetar eller av andra medel som
förvaltas av Europeiska unionen.
I 4 punkten definieras vidare offentligt stöd
till skillnad från offentligt understöd. Till offentligt stöd räknas utöver offentliga understöd bl.a. lån, räntestöd, borgen och betalningslättnader.
2 kap.

Grunderna för beviljande av
understöd

3 §. Understöden. I paragrafen föreslås bestämmelser om de olika slag av penningautomatunderstöd som beviljas. De olika understöden motsvarar de understöd som definieras i 2 § i statsrådets allmänna beslut och
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nuvarande understödspraxis.
Enligt 1 mom. kan understöd beviljas i
form av verksamhetsunderstöd eller specialunderstöd.
Verksamhetsunderstöd beviljas enligt 2
mom. antingen för understödstagarens verksamhet i allmänhet (allmänt understöd) eller
för en viss del av verksamheten (riktat verksamhetsunderstöd).
Specialunderstöden indelas i 3 mom. i investeringsunderstöd och projektunderstöd.
Projektunderstöd beviljas för ett försöks-,
start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt eller något annat projekt med begränsat syfte.
Specialunderstöden har karaktären av projektunderstöd.
4 §. Allmänna förutsättningar för beviljandet av understöd. Paragrafen motsvarar 3 § i
statsrådets allmänna beslut, vars bestämmelser har kompletterats så att de motsvarar 7 §
1 mom. 1, 2 och 4 punkten och 2 mom. i den
föreslagna statsunderstödslagen. 2 mom.
motsvarar 6 § 3 mom. i den föreslagna statsunderstödslagen.
I 1 och 2 mom. föreslås bestämmelser om
de allmänna förutsättningar som absolut måste föreligga för att understöd skall beviljas. I
3 mom. bestäms om möjlighet att beviljas
understöd för att användas för verksamhet eller projekt som genomförs av någon annan
än den egentliga understödstagaren.
Understöd får enligt 1 mom. inte beviljas
om det framgår av ansökan om understöd eller av studiet av den att de förutsättningar
som föreskrivs i momentet inte föreligger.
Den instans som beviljar understöd på
grundval av de allmänna förutsättningarna
kan också pröva det understödsbelopp som
beviljas. Det är då fråga om en ändamålsenlighetsprövning. De som ansöker om understöd har ingen subjektiv rätt att erhålla understöd.
Understöd kan beviljas inom ramen för
statsbudgeten, vilket i praktiken betyder att
det sammanlagda understödsbeloppet skall
hållas inom de gränser som bestäms av budgeten.
Enligt 1 mom. 1 punkten skall det ändamål
för vilket understöd söks vara samhälleligt
godtagbart. Understöd får beviljas endast för
verksamhet som ordnas i enlighet med gällande bestämmelser och författningar och
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vars syfte inte är lagstridigt. När man bedömer vad som är samhälleligt godtagbart måste man dock vara försiktig när det inte är fråga om en verksamhet eller ett projekt som är
klart lagstridigt. Avsikten är inte att hindra
att understöd beviljas t.ex. för verksamhet eller projekt som kritiserar den rådande socialoch hälsovårdspolitiska linjen. Penningautomatunderstöd har av tradition beviljas i synnerhet för innovativa projekt som utvecklar
nya verksamhetsformer.
Beviljandet av understöd skall enligt 1
mom. 2 punkten vara motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av
understödet. Med dessa mål kan avses t.ex.
riksdagens ställningstaganden sådana de uttrycks i statsbudgeten. Med beviljandet av
understöden bör man också på sätt eller annat
eftersträva det syfte med dessa understöd
som definierats i denna lag, dvs. att främja
hälsa och social välfärd. När understöd beviljas skall man också fästa uppmärksamhet vid
resultatet av sökandens verksamhet.
Eftersom beviljandet av understöd baserar
sig på en uppskattning av behovet av understöd, skall man enligt 1 mom. 3 punkten beakta sökandens egna tillgångar, de till buds
stående tillgångarna i sammanslutningar eller
stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande över samt intäkterna av den verksamhet som skall understödas. När man prövar om understöd skall beviljas rikare sökande blir man tvungen att pröva huruvida ett
projekt som uppskattas vara till samhällelig
nytta skulle genomföras på föreslaget sätt
och i föreslagen omfattning, om verksamheten inte alls skulle understödas eller huruvida
projektet utan understödas skulle genomföras
klart långsammare eller i snävare omfattning.
Praxis har i dessa fall varit att understöd
ibland har beviljats, men att understödets andel har varit lägre än normalt, varvid understödstagarens självriskandel ökar.
När understöd beviljas skall man enligt 1
mom. 4 punkten fästa uppmärksamhet vid
annan offentligt stöd som sökanden erhållit
samt arten och omfattningen av det projekt
eller den verksamhet som är föremål för understödet. Även om strävan är att ett projekt
skall understödas från endast en finansieringskälla, kommer offentlig finansiering i
vissa fall från två eller flera källor, och då
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bör det offentliga stödet samordnas på ändamålsenligt sätt.
I 1 mom. 5 punkten föreslås som förutsättning att beviljandet av understödet inte skall
uppskattas orsaka mer än ringa snedvridning
av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Penningspelssammanslutningen skall i tillräcklig utsträckning utreda om understödet har dessa verkningar. I understödspraxis har man under de
senaste åren fäst särskild uppmärksamhet vid
understöd som beviljats för hemtjänstverksamhet, och de har av konkurrensskäl begränsats.
Enligt 6 punkten skall det vid ansökan om
investerings- och projektstöd lämnas en tillräcklig utredning om verksamhetsplanen eller den tekniska planen för projektet samt om
understödstagarens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och
driftskostnader.
Understödet får enligt 2 mom. inte tillsammans med andra offentliga understöd
överstiga det i Europeiska gemenskapens eller finsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller offentligt stöd.
Förbudet är absolut och det föreligger ingen
prövningsrätt beträffande dess tillämpning. I
praktiken leder detta till att penningspelssammanslutningen, som behandlar ansökningarna om understöd, skall utreda om det
finns bestämmelser om maximibeloppet av
offentligt stöd i finsk lagstiftning eller Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om dylika
bestämmelser skall tillämpas, skall penningspelssammanslutning i tillräcklig omfattning
utreda vilka andra offentliga stöd den som
ansöker om understöd har fått.
Enligt 3 mom. kan understöd beviljas sökanden för dennes verksamhet eller projekt
eller för att användas för att understöda en
verksamhet eller ett projekt som genomförs
av någon annan än mottagaren och som fyller
ändamålet enligt understödsbeslutet. Om understödet beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som
genomförs av någon annan än mottagaren
och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, skall understödstagaren ingå ett avtal om understödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för

dessa med den som genomför verksamheten
eller projektet.
Avsikten är att säkerställa att understödstagaren ombesörjer understödets användning
på behörigt sätt när understödet överförs till
någon annan. Penningspelssammanslutningen har med stöd av 22 § 1 mom. i denna lag
rätt att granska verksamheten även hos den
för vars verksamhet eller projekt avsikten är
att överföra understödet eller en del av det.
Det avtal som avses i momentet är ett privaträttsligt avtal som inte är formbundet, men
det skall ändå dokumenteras på lämpligt sätt.
Inom understödspraxis förekommer dessa
fall t.ex. när ett centralförbund beviljas understöd för att stöda sina medlemsföreningars
verksamhet. I fråga om medlemsföreningarnas investeringar och projekt är praxis att
understödet i regel beviljas medlemsföreningen direkt.
3 kap.

Beviljande och utbetalning av
understöd

5 §. Ansökan om understöd. I paragrafen
föreslås bestämmelser om ansökan om understöd, penningspelssammanslutningens informationsskyldighet i anslutning till ansökan om understöd och sökandens skyldighet
att lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan. Bestämmelserna i 1-3 mom.
motsvarar 9-10 § i den föreslagna statsunderstödslagen.
Enligt 1 mom. skall understöd sökas skriftligen hos penningspelssammanslutningen.
Kravet på skriftlig form uppfylls även när
understöd söks på elektronisk väg, om ansökan vid behov kan fås i skriftlig form. Bestämmelser om saken finns i lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden
(1318/1999).
Det är ändamålsenligt att ansökan om understöd på samma sätt som hittills tillställs
penningspelssammanslutningen och inte social- och hälsovårdsministeriet.
Penningspelssammanslutningen skall enligt
2 mom. på lämpligt sätt informera om möjligheten att söka understöd samt om ansökningsförfarandet och ge uppgifter om de allmänna förutsättningarna för beviljandet av
understöd och om villkoren för understöd. I
praktiken har Penningautomatföreningen in-
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formerat om ansökningsmöjligheterna genom
tidningsannonser i landets ledande tidningar
och i landskapstidningarna samt på sina Internetsidor.
Den som ansöker om understöd skall enligt
3 mom. i samband med ansökan lämna penningspelssammanslutningen riktiga och tillräckliga uppgifter om ändamålet med understödet samt om de andra omständigheter som
behövs för att ansökan skall kunna avgöras.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
enligt 4 mom. bestämmelser om ansökningstiderna och den tidpunkt då sökanden senast
skall ha rättsförmåga. Bestämmelser om ansökningstiderna ingår nu i 31 § penningautomatföreningen. Avsikten är att den nya
statsrådsförordningen i huvuddrag skall följa
den nuvarande ansöknings- och fördelningstidtabellen, enligt vilken ansökningarna inlämnas före utgången av september föregående år, penningspelssammanslutningen tillställer social- och hälsovårdsministeriet sitt
fördelningsförslag i början av januari det år
då understöden utdelas och statsrådet fattar
beslut om fördelningen senast i början av
februari. Enligt 31 § penningautomatföreningen kan ansökningar som kommit in för
sent inte alls upptas till behandling. Av särskilda skäl kan det dock vara motiverat att
även en försenad ansökan kan upptas till behandling. Avsikten är också att genom förordning utfärda bestämmelser om avvikande
ansökningstider med tanke på särskilda fördelningar som görs utöver de årliga fördelningarna.
Penningautomatförordningen
innehåller
inga bestämmelser om den tidpunkt då sökanden senast skall ha rättsförmåga, dvs.
vara en registrerad sammanslutning eller stiftelse. Understödspraxis har vacklat i detta
avseende. För att åstadkomma enhetlig praxis
är det skäl att bestämma om saken i förordning.
6 §. Beslut om beviljande av understöd. I
paragrafen föreslås bestämmelser om behandlingen av understödsansökningarna, inlämnande av fördelningsförslaget och
meddelande av fördelningsbeslutet. En mot
paragrafen svarande bestämmelse men mera
allmänt formulerad ingår i 20 § i förslaget till
lotterilag.
Enligt 1 mom. bereder penningspelssam-
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manslutningen ett förslag om beviljande av
understöd. Till fördelningsförslaget skall fogas en understödsplan för de följande tre åren
som upptar de enskilda sökandena. Förfarandet motsvarar nuvarande praxis, som baserar
sig på penningautomatförordningen.
Enligt 2 mom. lämnas förslaget och understödsplanet till social- och hälsovårdsministeriet. Statsrådet beslutar om beviljandet av
understöd på föredragning från social- och
hälsovårdsministeriet. Med statsrådet avses
statsrådets allmänna sammanträde. Förfarandet motsvarar nuvarande praxis, som baserar
sig på penningautomatförordningen.
Social- och hälsovårdsministeriet leder och
övervakar enligt 3 mom. penningspelssammanslutningen i frågor som ansluter sig till
förfarandet när fördelningsförslaget och understödsplanen bereds. Uppgiften motsvarar
nuvarande praxis.
Bestämmelser om tidsfristen för inlämnande av fördelningsförslaget skall enligt 4
mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Penningautomatföreningen skall med
stöd av penningautomatförordningen ha ingett sitt fördelningsförslag före den 15 januari det år då understöden fördelas och socialoch hälsovårdsministeriet skall ha fört förslaget till statsrådet för avgörande inom en
månad. Avsikten är att motsvarande praxis
skall fortsätta. Dessutom skall förordningen
innehålla bestämmelser om de avvikande
tidsfrister som skall iakttas i fråga om eventuella särskilda fördelningar.
7 §. Understödsbeslut. I paragrafen föreslås
bestämmelser om formen för understödsbeslutet och de krav som åtminstone skall ställas på innehållet. Understödsbeslut är en
övergripande benämning på alla beslut som
fattas i ärenden som avses i denna lag. Ett
understödsbeslut kan gälla beviljande av understöd eller avslag på ansökan om understöd, ändring av ändamålet eller villkoren för
användningen, överföring till en annan mottagare, utbetalning, avbrytande av utbetalning, återkrav eller kvittning av understöd.
Paragrafen motsvarar 4 § i statsrådets allmänna beslut och 11 § i den föreslagna understödslagen.
Enligt 1 mom. skall det fattas ett skriftligt
beslut i ett ärende som gäller understöd. Avsikten är att alla avgöranden som hänför sig
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till ärenden som gäller understöd skall vara
skriftligt dokumenterade på behörigt sätt.
Avgörandet kan inte meddelas muntligen.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om vad
som åtminstone skall ingå i ett sådant understödsbeslut genom vilket understöd beviljas.
Understödets ändamål och belopp skall presenteras så entydigt som möjligt i understödsbeslutet.
Enligt 3 mom. kan i understödsbeslutet intas villkor och begränsningar som gäller användningen av understödet och som är nödvändiga för att säkerställa att de omständigheter som föreslås i 4 § 1 mom. föreligger.
Villkoren och begränsningarna kan gälla de
utgifter som understödet får användas för och
ändamålet med understödet, det sätt på vilket
understödet används eller hur understödstagaren skall förfara när han använder understödet i den verksamhet eller det projekt som
är föremål för understöd.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om de omständigheter som vid behov skall intas i ett
beslut genom vilket understöd beviljas. Förteckningen är i första hand av informativ natur och det är inte meningen att den skall
vara uttömmande. Enligt 1 punkten skall av
beslutet framgå understödets maximibelopp
av totalkostnaderna för den verksamhet eller
det projekt som är föremål för understöd och
enligt 2 punkten även andra grunder för beviljandet och betalningen av understödet. Om
avsikten är att understöd skall beviljas under
flera år, skall enligt 3 punkten också understödsplanen för de följande tre åren fogas till
understödsbeslutet. Understödsplanen har
också hittills delgetts understödstagarna. Understödsplanen är inte bindande för den som
beviljar understöd.
8 §. Utbetalning av understöd. I paragrafen
föreslås bestämmelser om tidpunkten och
förutsättningarna för utbetalning av understöd samt om vilka uppgifter understödstagaren skall lämna för utbetalningen av understödet. Paragrafen motsvarar i fråga om 1-2
mom. 5 § i statsrådets allmänna beslut med
vissa språkliga ändringar och i fråga om 3
mom. 12 § 4 mom. i den föreslagna statsunderstödslagen.
Enligt 1 mom. betalar penningspelssammanslutningen verksamhetsunderstöden i
fyra lika stora poster så att tidigast i februari,

maj, augusti och november varje år utbetalas
en fjärdedel av det beviljade understödet, om
det inte är motiverat att i enskilda fall avvika
från detta på grund av avsevärda variationer i
tidpunkten för kostnaderna eller verksamheten eller till följd av förändringar i verksamheten.
Enligt 2 mom. betalar penningspelssammanslutningen specialunderstöden enligt tidpunkten för kostnaderna och arbetena i så
stora poster som den anser att understöd behövs för de godtagbara kostnaderna enligt
understödsbeslutet. Ett villkor för betalning
av specialunderstöd som beviljats för anskaffning eller uppförande eller ombyggnad
av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad är dessutom att penningspelssammanslutningen har godkänt byggnads- eller anskaffningsplanen och en redogörelse för projektets totalfinansiering och
finansieringen av driftskostnaderna. Dessförinnan kan understöd utbetalas för planeringskostnaderna. I 5 § 2 mom. i statsrådets allmänna beslut hänvisades till specialunderstöd
som beviljats för byggande, totalrenovering
eller anskaffning av lokaler eller bostäder.
Den nya formuleringen bygger på de uttryck
som använts i utkastet till statsunderstödslag.
Enligt 3 mom. skall understödstagaren ge
penningspelssammanslutningen riktiga och
tillräckliga uppgifter för utbetalningen av
understödet.
Enligt 4 mom. leder och övervakar socialoch hälsovårdsministeriet penningspelssammanslutningen i uppgifter som hänför sig till
utbetalningen av understöd. I praktiken har
ministeriet skött denna uppgift även hittills.
4 kap.

Användningen av understöd
och övervakningen därav

9 §. Användning av understöd. I paragrafen
föreslås bestämmelser om grunderna för understödstagarens förpliktelser när understödet
används. 1 mom. motsvarar 6 § i statsrådets
allmänna beslut och 2-4 mom. 13 § 2-4 mom.
i den föreslagna statsunderstödslagen..
Enligt 1 mom. får understöd användas endast för ändamål som överensstämmer med
understödsbeslutet. På grund av det stora antalet understödsbeslut är det dessutom nödvändigt att hänvisa till ansökans innehåll i
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fall som eventuellt blir föremål för tolkning.
Om ändamålet inte har specificerats närmare
i understödsbeslutet, skall understödet användas för det ändamål som nämns i ansökan.
Enligt 2 mom. skall understödstagaren utöver det som bestäms i denna lag vid användningen av understödet i den verksamhet
eller det projekt som understöds iaktta de
villkor och begränsningar som uppställts i
understödsbeslutet.
I 3 och 4 mom. föreslås bestämmelser om
hur länge understödstagaren skall använda
sådan egendom, vars anskaffning, uppförande eller ombyggnad har understötts med understöd, för det ändamål som anges i understödsbeslutet. Om understödet har beviljats
för anskaffning eller uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller
en lägenhet i en byggnad är den obligatoriska
användningstiden 30 år från det att understödet beviljades. Om understödet används för
någon annan slags egendom är den obligatoriska användningstiden tio år efter utbetalningen av understödet. Användningstiderna
för egendom motsvarar tiderna för återkrav i
23 § i statsrådets allmänna beslut.
Enligt 5 mom. kan den som erhåller investeringsunderstöd utan hinder av 3 och 4
mom. överlåta åt någon annan att ordna verksamhet som bedrivs i lokaler som understötts
eller en del av verksamheten, om verksamheten överensstämmer med ändamålet för understödet. Då ordnandet av verksamheten
överlåts åt annan instans skall dessutom följas vad som bestäms om konkurrensutsättning i lagstiftningen om offentliga anskaffningar. Om ordnandet av verksamheten överlåtts åt annan instans skall det i regel konkurrensutsättas. Momentet är nödvändigt därför
att det i 3 och 4 mom. mom. förutsätts att
egendom inte får överlåtas till någon annan. I
vissa fall är det motiverat och ekonomiskt att
understödstagaren inte själv bedriver verksamhet i de understödda lokalerna.
Momentet motsvarar den senaste tidens
understödspraxis.
10 §. Understödstagarens skyldighet att
lämna uppgifter. I paragrafen föreslås bestämmelser om understödstagarens skyldighet att lämna uppgifter i anslutning till övervakningen av understödets användning. Pa-
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ragrafen motsvarar 14 § i den föreslagna
statsunderstödslagen.
Enligt 1 mom. skall understödstagaren
lämna penningspelssammanslutningen riktiga
och tillräckliga uppgifter för övervakningen
av att villkoren i understödsbeslutet iakttas.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om understödstagarens anmälningsskyldighet. Understödstagaren skall utan dröjsmål underrätta
penningspelssammanslutningen om en ändring som påverkar uppfyllandet av ändamålet
med understödet eller om en annan ändring
som inverkar på användningen av understödet. Anmälningsskyldigheten omfattar ändringar i förhållandena som på ett betydande
sätt inverkar på användningen av understödet
med avseende på iakttagandet av villkoren
för understödet och uppfyllandet av ändamålet med understödet. Med ändringar avses
också väsentliga ändringar som inträffat i
kvaliteten eller kvantiteten när det gäller genomförandet av projektet eller verksamheten
eller i den övriga finansieringen av verksamheten.
11 §. Godtagbara kostnader. I 11-14 § föreslås bestämmelser om godtagbara kostnader vilka är centrala med tanke på övervakningen av understödens användning.
De villkor som föreslås i paragrafen gäller
alla slag av understöd. Paragrafen motsvarar
7 § i statsrådets allmänna beslut.
Enligt 1 mom. betraktas som godtagbara
kostnader nödvändiga och rimliga kostnader
som föranleds av verksamhet eller projekt
som anges i understödsbeslutet.
Från de godtagbara kostnaderna avdras enligt 2 mom. övriga offentliga understöd som
beviljats för samma ändamål. Avsikten är att
säkerställa att de sammanlagda understöden
inte överstiger kostnaderna. Om understödets
andel av de godtagbara kostnaderna finns angiven i understödsbeslutet, kan penningautomatunderstödet tillsammans med övriga offentliga understöd vara högst så stort som
denna angivna understödsdel, om inte något
annat framgår av understödsbeslutet. Enligt
understödspraxis är t.ex. investeringsunderstöden utan undantag bundna till en viss understödsprocent. I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att det särskilt konstateras i understödsbeslutet att vissa offentliga understöd
inte beaktas när paragrafen tillämpas.
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Enligt 3 mom. är godtagbara kostnader inte
avskrivningar, värdeminskningar, hyresvärden samt sådana reserveringar och andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på
kostnader eller förluster som redan har uppstått. Godtagbara kostnader är inte heller låneamorteringar och andra än i 14 § avsedda
finansieringskostnader, om inte något annat
framgår av understödsbeslutet. I nämnda paragraf är det fråga om räntekostnader under
byggtiden, som enligt understödspraxis får
ingå i anläggningsutgifterna.
12 §. Allmänt understöd. I paragrafen definieras de kostnader för vilka allmänt understöd får beviljas. Paragrafen motsvarar 8 § i
statsrådets allmänna beslut.
Allmänt understöd får enligt 1 mom. användas till kostnader som föranleds av den
understödda verksamheten och till utgifterna
för anskaffning av sådana lösa anläggningstillgångar som hänför sig till den understödda
verksamheten.
Allmänt understöd får dock enligt 2 mom.
inte användas till sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som föranleds av inrättande, utvidgning, omorganisering eller ombyggnad av en verksamhetsenhet.
Som en godtagbar kostnad för försäljning
av förnödenheter och publikationer eller annan därmed jämförbar förmedling beaktas
enligt 3 mom. endast underskott i
verksamheten.
13 §. Riktat verksamhetsunderstöd. I paragrafen definieras de kostnader för vilka riktat
verksamhetsunderstöd får beviljas. Paragrafen motsvarar 9 § i statsrådets allmänna beslut.
Riktat verksamhetsunderstöd får enligt 1
mom. användas endast till särskilda kostnader för den understödda verksamheten minskat med de särskilda intäkter som
verksamheten inbringar.
I 2 mom. bestäms om understöd som beviljats för kurs- eller semesterverksamhet eller
annan motsvarande verksamhet, där de särskilda kostnaderna kan definieras på ett avvikande sätt. När understödet används till kostnader för inkvartering, helpension eller motsvarande uppehälle, t.ex. semesterstöd eller
anpassningsträningskurser, godkänns som
särskilda kostnader högst ett belopp som

motsvarar verksamhetsenhetens normala
dygnsdebitering. Av understödet får då högst
tio procent användas till kostnader för ordnande av verksamheten, såsom informations, kansli-, administrations- och programkostnader.
14 §. Specialunderstöd. I paragrafen definieras de kostnader för vilka investeringsoch projektunderstöd får beviljas. Paragrafen
motsvarar 10 § i statsrådets allmänna beslut.
Enligt 1 mom. får specialunderstöd användas endast till särskilda kostnader som den
investering eller det projekt som understöds
medför minskat med de särskilda intäkter
som projektet inbringar.
Enligt 2 mom. är godtagbara kostnader för
specialunderstöd som beviljats för anläggningsutgifter utgifter för anskaffning, byggande och ombyggnad gällande anläggningstillgångar, ränte- och andra finansieringskostnader under byggtiden minskade med
motsvarande ränte- och finansieringsintäkter
samt sådana utgifter för anskaffning av lösa
anläggningstillgångar som hänför sig till anläggandet.
15 §. Val av kunder. I paragrafen föreslås
bestämmelser om det förfarande som skall
iakttas när understöd beviljas för semesterstöd, kursverksamhet eller annan motsvarande verksamhet, då i praktiken understödstagaren eller någon annan väljer de personer
som får åka på semester eller kurs. Eftersom
denna understödsverksamhet av tradition har
varit mycket omfattande och det varje år har
beviljats ungefär 100 milj. mk i penningautomatunderstöd till dessa ändamål, har det
ansetts vara nödvändigt med regler om förfaringssättet. Paragrafen baserar sig på 11 § i
statsrådets allmänna beslut med vissa språkliga ändringar.
Enligt paragrafen skall understödstagaren,
om det i ett understödsbeslut gällande verksamhetsunderstöd eller i specialvillkor som
fogats till det förutsätts att kunderna skall
väljas på basis av ansökningar vid valet av
kunder fästa avseende vid sociala faktorer
och hälsofaktorer som visar behovet av service eller stöd eller kundens och makens inkomstnivå samt tidigare deltagande i motsvarande understödd verksamhet. Information
om ansökningsförfarandet och urvalskriterierna skall ges i så stor utsträckning som möj-
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ligt med beaktande av det understödsbelopp
som står till förfogande.
Uppföljningen och statistikföringen i fråga
om valet av kunder skall ordnas så att det
utan svårigheter går att övervaka att villkoren
för användningen av understödet följs. Eftersom ansökningarna innehåller uppgifter om
personers inkomster och hälsotillstånd, skall
handlingarna gällande valet av kunder på
samma sätt som verifikaten med beaktande
av att de uppgifter som kunderna lämnat är
konfidentiella.
16 §. Tiden för användning av understöd. I
paragrafen föreslås bestämmelser som bokföringsprincipen och de godtagbara användningstiderna för olika slag av understöd.
Trots att utgångspunkten är att understöd i
första hand beviljas för kostnaderna under
det år då understödet beviljas och understödet dimensionernas enligt hur mycket understöd understödstagaren uppskattas behöva för
verksamheten eller projektet i fråga under det
år understödet beviljas, kan understödet av
olika orsaker överföras till och användas under året efter att det beviljades. Paragrafen
motsvarar 13 och 14 § i statsrådets allmänna
beslut med vissa ändringar till följd av understödspraxis.
Enligt 1 mom. beaktas som godtagbara
kostnader för varje år de kostnader som enligt 3 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten bokföringslagen (1336/1997) skall antecknas i bokslutet
för räkenskapsperioden i fråga.
Enligt 2 mom. får verksamhetsunderstöd
användas till kostnader eller utgifter som
uppstår under det år understödet beviljas och
det därpå följande kalenderåret, om det inte
framgår av understödsbeslutet att understödet
också får användas till kostnader eller utgifter eller underskott som uppstått före det år
understödet beviljas.
Specialunderstöd får enligt 3 mom. användas till kostnader och utgifter som uppstår
det år understödet beviljas och det därpå följande kalenderåret. Understödet får användas
till kostnader eller utgifter som uppstått före
det år understödet beviljas, om kostnaderna
eller utgifterna har förorsakats av det projekt
som avses i understödsbeslutet. Det kan bli
aktuellt att tillämpa tillägget i fråga om vissa
projekt.
I 4 mom. konstateras det att av särskilda

15

skäl kan också en längre användningstid bestämmas. Som exempel kan nämnas understöd som beviljats Garanti-Stiftelsen för borgensförluster och vilkas användningstid kan
vara 5-10 år.
17 §. Försäkring. I paragrafen föreslås bestämmelser om understödstagarens skyldighet att se till att den understödda egendomen
är tillräckligt och ändamålsenligt försäkrad.
Paragrafen motsvarar 15 § i statsrådets allmänna beslut.
18 §. Bokföring och revision. Paragrafen
motsvarar 16 § i statsrådets allmänna beslut.
Understödstagaren skall enligt 1 mom. föra
bok i den omfattning som bokföringslagen
förutsätter. Bokföringen skall ordnas så att
det med hjälp av den är möjligt att tillförlitligt kontrollera hur understödet används.
Enligt 2 mom. skall understödstagaren ordna revisionen på det sätt som revisionslagen
(936/1994) förutsätter.
19 §. Redovisning över användningen av
understöd. I paragrafen föreslås bestämmelser om understödstagarens redovisningsskyldighet. Paragrafen motsvarar 17 § i statsrådets allmänna beslut.
Enligt 1 mom. skall understödstagaren varje år, före utgången av april följande år, tillställa penningspelssammanslutningen en redovisning över användningen av understödet.
Till redovisningen skall fogas bokslut, revisionsberättelse, utredningar angående resultatet samt andra behövliga utredningar.
Enligt 2 mom. skall understödstagaren till
redovisningen foga ett koncernbokslut över
understödstagaren och de sammanslutningar
och stiftelser som denne har bestämmande
inflytande över eller en kalkyl med motsvarande uppgifter.
20 §. Sysselsättningsvillkor. Enligt paragrafen skall vid byggnadsarbeten för vilka understöd har beviljats iakttas villkoren enligt
12 § 2 mom. sysselsättningslagen
(275/1987). Det är fråga om villkor som gäller användningen av arbetskraft och för vilka
statsrådet fastställt grunderna.
Paragrafen motsvarar 18 § i statsrådets
allmänna beslut.
21 §. Penningspelssammanslutningens tillsynsuppgift. I paragrafen föreslås bestämmelser om penningspelssammanslutningens tillsynsuppgift och social- och hälsovårdsmini-
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steriets uppgifter när ministeriet leder och
övervakar penningspelssammanslutningen.
Paragrafen motsvarar 15 och 36 § i den föreslagna statsunderstödslagen samt 32 § penningautomatförordningen.
Enligt 1 mom. skall penningspelssammanslutningen se till att understödet övervakas på
behörigt sätt och tillräckligt genom att inhämta uppgifter om användning och uppföljning av understödet samt andra uppgifter liksom genom att vid behov utföra granskningar.
Enligt 2 mom. skall penningspelssammanslutningen på lämpligt sätt följa resultatet och
ändamålsenligheten i fråga om användningen
av beviljande understöd samt deras inverkan
på konkurrensen och olika befolkningsgruppers ställning liksom deras andra verkningar.
Penningspelssammanslutningen skall med
jämna mellanrum utvärdera nödvändigheten
av understöden och behoven av att utveckla
dem. Förpliktelsen i momentet motsvarar
gällande praxis.
Enligt 3 mom. leder och övervakar socialoch hälsovårdsministeriet penningspelssammanslutningen i tillsynsuppgifter som ansluter sig till användningen av understöden.
Enligt 4 mom. skall penningspelssammanslutningen varje år tillställa social- och hälsovårdsministeriet en redogörelse för övervakningen av understödens användning och
en tillsynsplan för följande år. Tidpunkten då
tillsynsredogörelsen och tillsynsplanen skall
inlämnas bestäms genom förordning. Förpliktelsen att lämna in en övervakningsplan
motsvarar gällande praxis. Penningautomatföreningen har varje år lämnat in en tillsynsplan i början av året.
22 §. Granskningsrätt. I paragrafen föreslås bestämmelser om penningspelssammanslutningens granskningsrätt vid tillsynen över
understöden och rätt att vid granskningarna
anlita utomstående revisorer och sakkunniga.
Paragrafen motsvarar 16 § i den föreslagna
statsunderstödslagen.
Penningspelssammanslutningen har enligt
1 mom. rätt att utföra för utbetalningen av
understöd och övervakningen av dess användning nödvändiga granskningar som gäller understödstagarens ekonomi och verksamhet. Granskning av verksamheten och ekonomin inbegriper också granskning av för-

valtningen. Om understödet har beviljats på
det sätt som föreskrivs i 4 § 3 mom. för att
användas för en verksamhet eller ett projekt
som genomförs av någon annan och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, har
penningspelssammanslutningen rätt att vid
behov granska ekonomin eller verksamheten
hos den instans som genomför verksamheten
eller projektet enligt understödsbeslutet.
Eftersom social- och hälsovårdsministeriet
leder och övervakar penningspelssammanslutningens granskningsverksamhet, bör även
ministeriet har samma granskningsrätt som
penningspelssammanslutningen.
Enligt 2 mom. kan penningspelssammanslutningen av särskilda skäl bemyndiga en
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra granskningar enligt 1 mom. Beträffande bemyndigandet skall ett på lämpligt sätt
dokumenterat förvaltningsbeslut fattas. Penningspelssammanslutningen kan inte med
stöd av paragrafen helt och hållet överföra
sin uppgift att övervaka användningen av understöd till någon annan myndighet eller revisor, utan bemyndigandet kan gälla endast
ett begränsat uppdrag eller en uppdragskategori.
Enligt 3 mom. kan en utomstående sakkunnig på penningspelssammanslutningens
begäran utse en ansvarig revisor för granskningen. Detta kan vara nödvändigt om det
t.ex. i samband med investerings- eller projektunderstöd behövs utvärdering av tekniska
egenskaper.
I 4 mom. föreslås att lagstiftningen om förvaltningsförfarande och lagstiftningen gällande annan allmän förvaltningsrätt skall tilllämpas på revisorer och utomstående sakkunniga när de sköter uppgifter enligt denna
lag. På revisorer och sakkunniga skall tillämpas lagen om förvaltningsförfarande, språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt 14 och 15 § statstjänstemannalagen.
På revisorer och utomstående sakkunniga
tillämpas enligt 5 mom. bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar.
23 §. Utförande av granskning. I paragrafen föreslås bestämmelser om förpliktelserna
för en understödstagare som är föremål för
granskning och om granskarens rättigheter
vid granskningar enligt denna lag. Paragrafen
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motsvarar 17 § i utkastet till statsunderstödslag.
Enligt 1 mom. skall understödstagaren utan
ersättning ge den tjänsteman som utför
granskningen och en revisor som avses i 22 §
2 mom. alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som
behövs för granskningen och även i övrigt
bistå vid granskningen.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om rätt för
den som utför granskningen att omhänderta
det material som är föremål för granskning
och det förfarande som skall iakttas därvid.
Över omhändertagandet av material skall i
samband med granskningen upprättas ett protokoll där syftet med omhändertagandet och
det omhändertagna materialet skall nämnas.
Materialet skall återlämnas så snart det inte
längre behövs för granskningen.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om rätt för
den som utför granskningen att i den omfattning som granskningen kräver få tillträde till
affärs- och lagerlokaler eller andra motsvarande lokaler som är i understödstagarens besittning eller användning och som används
för bedrivandet av verksamheten och till andra områden där omständigheterna är av betydelse för beviljandet av understöd och övervakningen av dess användning. Granskning
får inte utföras i lokaler som omfattas av
hemfriden. Det kärnområde som skyddas av
hemfriden är en enskilds bostad.
24 §. Handräckning. Paragrafen innehåller
en bestämmelse om handräckning. Penningspelssammanslutningen har rätt att få nödvändig handräckning av polis-, tull-, skatteoch utsökningsmyndigheterna vid utförandet
av övervaknings- och granskningsuppgifter
som avses i denna lag. Paragrafen motsvarar
18 § i den föreslagna statsunderstödslagen.
25 §. Avbrytande av utbetalning. I paragrafen föreslås bestämmelser om penningspelssammanslutningens rätt att bestämma att utbetalningen av understöd skall avbrytas. Det
är fråga om en tillfällig säkringsåtgärd med
hjälp av vilken utbetalningen får avbrytas
medan någon sak utreds närmare. Efter detta
skall penningspelssammanslutningen fatta
beslut om betalningen skall fortsätta eller om
utbetalningen av understödet skall upphöra.
Om förutsättningar för återkrav föreligger,
skall penningspelssammanslutningen inleda
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återkravsförfarande. Paragrafen motsvarar 19
§ i den föreslagna statsunderstödslagen. En
motsvarande bestämmelse, men något annorlunda formulerad, har ingått i statsrådets allmänna beslut.
Angående avbrytande av utbetalningen
skall ett beslut fattas och det kan alltså inte
ske som en faktisk åtgärd. Understödstagaren
kan enligt 40 § i denna lag genom rättelseyrkande söka ändring i detta beslut, men penningspelssammanslutningen får avbryta utbetalningen medan rättelseyrkandet behandlas.
Penningspelssammanslutningen kan enligt
1 punkten fatta beslut om att avbryta utbetalningen, om det finns grundad anledning att
misstänka att understödstagaren inte ger riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av understödet på det sätt som avses i
8 § 3 mom. i den föreslagna lagen eller att
understödstagaren använder understödet i
strid med sina förpliktelser enligt 9 § i denna
lag eller att understödstagaren försummar
sina skyldigheter att lämna uppgifter enligt
10 §.
Enligt 2 punkten kan beslut om att avbryta
utbetalningen fattas när de grunder på vilka
understödet har beviljats har förändrats väsentligt. Då är det nödvändigt att utreda hur
förändringarna påverkar möjligheterna att
använda understödet på det sätt som avses i
denna lag och i understödsbeslutet.
Enligt 3 punkten får utbetalningen av understödet avbrytas när detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Penningspelssammanslutningen har med stöd av lagrummet rätt och samtidigt i allmänhet även
skyldighet att på grundval av Europeiska
gemenskapens lagstiftning avbryta utbetalningen medan saken utreds, om verkställandet av understödet verkar stå i strid med krav
som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.
5 kap.

Återbetalning och återkrav av
understöd

26 §. Återbetalning av understöd. Paragrafen motsvarar 20 § 1 mom. i den föreslagna
statsunderstödslagen.
Understödstagaren skall enligt paragrafen
utan dröjsmål betala tillbaka ett felaktigt understöd eller ett understöd som uppgår till för
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stort belopp eller ett understöd som han annars uppenbart har fått utan grund eller en del
av det. Understödstagaren skall också återbetala ett understöd eller en del av det som inte
kan användas på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Paragrafen innehåller en
förpliktelse att betala tillbaka en grundlös
förmån. Paragrafen förutsätter att den som
har fått en grundlös förmån på eget initiativ
och utan dröjsmål vidtar åtgärder för att betala tillbaka den förmån som erhållits till för
stort belopp eller uppenbart utan grund.
Ett felaktigt understöd eller ett understöd
till för stort belopp är en prestation som på
grund av ett tekniskt fel betalas utan grund
eller till för stort belopp. Som ett understöd
som uppenbart erhållits utan grund betraktas
ett understöd som har erhållits trots att understödstagaren inte uppfyller de allmänna
villkoren för beviljandet av understöd.
Om det belopp som skulle återbetalas är
mindre än tio euro, behöver det inte betalas
tillbaka.
27 §. Skyldighet att återkräva understöd. I
paragrafen föreslås bestämmelser om obligatoriskt återkrav av understöd. I de situationer
som regleras i paragrafen har social- och hälsovårdsministeriet ingen prövningsrätt beträffande återkravet, utan det skall bestämmas att utbetalningen av understödet skall
upphöra och att redan utbetalt understöd skall
återkrävas. Orsaken är ett i hög grad felaktigt
eller svikligt förfarande från understödstagarens sida.
Paragrafen motsvarar 21 § i den föreslagna
statsunderstödslagen. Någon motsvarande
bestämmelse om skyldighet att återkräva understöd har inte funnits i statsrådets allmänna
beslut, utan med stöd av dess 22 § har socialoch hälsovårdsministeriet i vissa fall haft rätt
att återkräva understöd enligt prövning. Det
är ändamålsenligt att man även i fråga om
penningautomatunderstöd tillämpar samma
återkravsförfarande som i fråga om andra offentliga understöd.
I 1 punkten föreslås som grund för återkrav
underlåtelse att iaktta återbetalningsskyldighet enligt 26 § i denna lag. Med stöd av
punkten kan ministeriet vid behov genom ett
förvaltningsbeslut fastställa att återbetalningsskyldighet föreligger samt beloppet.
Förfarande i strid med en uttrycklig förplik-

telse i lag är alltid ett väsentligt fel och därför
föreskrivs inte något särskilt krav på att felet
skall vara väsentligt.
I 2 punkten föreslås som grund för återkrav
att understödet använts för ett väsentligt annat ändamål än vad det har beviljats för. Det
ändamål som anges i understödsbeslutet uppfylls då inte alls eller så uppfylls det inte till
betydande delar.
Enligt 3 punkten är en grund för att utbetalningen skall upphöra eller understödet
återkrävas att felaktiga eller vilseledande
uppgifter getts om någon omständighet som
varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av understöd, dess belopp eller villkor.
Vid sidan av felaktiga uppgifter är hemlighållandet av väsentliga uppgifter enligt paragrafen en grund för att utbetalningen skall
upphöra och understödet återkrävas.
I 4 punkten föreslås som grund att understödstagaren på ett sätt som kan jämföras
med 1-3 punkten väsentligt bryter mot bestämmelserna om användning av understödet
eller villkoren i understödsbeslutet.
28 §. Återkrav enligt prövning av understöd. I paragrafen föreslås bestämmelser om
när utbetalningen av understöd kan upphöra
och understödet återkrävas enligt prövning.
Paragrafen motsvarar 22 § i den föreslagna
statsunderstödslagen. Grunderna för återkrav
motsvarar delvis de grunder som anges i 20
och 22 § i statsrådets allmänna beslut.
I de situationer som avses i 27 § i den föreslagna lagen är det fråga om att understödstagaren i väsentlig grad har förfarit felaktigt eller svikligt. I 28 § är det däremot fråga om vissa förändringar i förhållandena
samt vissa förfaranden från understödstagarens sida som nödvändigtvis inte alltid är så
väsentliga att påföljden av dem borde vara att
understödet upphör och återkrävs.
I 1 mom. 1 punkten föreslås som grund för
att utbetalningen kan upphöra och understödet återkrävas att understödstagaren förfar i
strid med 8 § 3 mom. eller 9-10 §.
I 2 punkten föreslås som grund för att utbetalningen kan upphöra och understödet återkrävas att den i 23 § föreskrivna biståndsskyldigheten åsidosätts.
Enligt 3 punkten kan en grund för att understödet skall återkrävas vara att den verksamhet som är föremål för understöd väsent-
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ligt skärs ner eller överlåts till någon annan.
I 4 punkten föreslås som en grund för att
understöd kan återkrävas att ägande- eller besittningsrätten till egendom som förvärvats
med understödet överlåts till någon annan.
Denna grund kan tillämpas när understödet
har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av viss egendom och de förpliktelser gällande användningstid som anges
i 9 § därför hänför sig till egendomen. Understödet behöver inte återkrävas när egendomen trots överlåtelse används på ett sådant
sätt att syftet med beviljandet av understödet
uppnås. Punkten tillämpas inte när verksamheten på det sätt som avses i 9 § 5 mom. ordnas av någon annan instans.
I 5 punkten föreslås som grund för återkrav
att understödstagaren på ett bestående sätt
har ändrat ändamålet med den egendom som
är föremål för understödet. Att egendomen
tillfälligt används för något annat ändamål
medför inte rätt till återkrav.
I 6 punkten föreslås att inledandet av officiella förfaranden som uppdagar understödstagarens insolvens kan utgöra en grund
för återkrav. Bestämmelsen tillämpas inte om
understöd undantagsvis har beviljats t.ex. för
att lindra följderna av insolvens.
Enligt 7 punkten är en grund för återkrav
också att det finns andra särskilda skäl till att
utbetalningen av understödet upphör eller till
att det återkrävs som kan jämföras med ovan
nämnda omständigheter. Den situation som
avses punkten är för handen i synnerhet när
understödstagaren vidtar arrangemang som i
sak motsvarar ovan nämnda grunder för återkrav men som har getts någon annan juridisk
form.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om de fall
där den egendom som är föremål för understödet förstörs eller skadas och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den
förstörda eller skadade egendomen. Då kan
social- och hälsovårdsministeriet genom ett
beslut bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra och att ett belopp som
motsvarar understödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen skall återkrävas av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning.
I 3 mom. föreslås att utbetalningen av understödet skall upphöra och understödet åter-
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krävas när Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter detta. Gemenskapens
ifrågavarande lagstiftning kan i praktiken
gälla antingen villkoren och reglerna för understöd som beviljas av medlemsstatens medel eller gemenskapsstöd som finansieras ur
gemenskapens budget samt verkställigheten
av dem. Tillämpningen av momentet förutsätter inte att Europeiska unionens institution
eller organ skall ha fattat ett beslut som förutsätter att understödet i fråga skall återkrävas.
29 §. Belopp som skall återbetalas och
återkrävas i fråga om investeringsunderstöd.
I paragrafen föreslås bestämmelser om hur
det understödsbelopp som skall återbetalas
eller som återkrävs undantagsvis skall bestämmas när det är fråga om vissa investeringsunderstöd. Paragrafen motsvarar 23 § i
den föreslagna statsunderstödslagen. En motsvarande bestämmelse har ingått i 20 § i
statsrådets allmänna beslut.
Det belopp som skall återbetalas eller återkrävas av ett investeringsunderstöd är en så
stor del av det gängse värdet av den egendom
för vilken investeringsunderstöd beviljats
som motsvarar understödets andel av de ursprungliga anläggnings- eller anskaffningsutgifterna för nämnda egendom efter genomförandet av projektet. När momentet tillämpas är det gängse värdet egendomens gängse
värde vid tidpunkten för beslutet om återkrav
i enlighet med bokföringslagen och de bestämmelser och föreskrifter som skall iakttas
med stöd av den samt god bokföringssed.
Som utgångspunkt för det gängse värdet kan
i allmänhet också betraktas egendomens faktiska realisationsvärde.
Med stöd av paragrafen kan det bli aktuellt
att återkräva inte bara det belopp som betalts
i understöd utan också egendomens värdestegring. På motsvarande sätt minskar egendomens värdesänkning det belopp som skall
återkrävas, vilket är sannolikt t.ex. i konkurser.
30 §. Ränta och dröjsmålsränta. I paragrafen föreslås bestämmelser om skyldigheten
att betala ränta och dröjsmålsränta på det understödsbelopp som återbetalas eller återkrävs. Paragrafen motsvarar 24 och 25 § i
den föreslagna statsunderstödslagen. En motsvarande bestämmelse om ränta ingår i 22 § i
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statsrådets allmänna beslut.
På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall understödstagaren enligt 1 mom.
räknat från den dag då understödet betalades
ut betala en ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.
Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på utsatt förfallodag, skall understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta på beloppet enligt den räntesats som avses i 4 § 3
mom. räntelagen.
31 §. Skälighet. I paragrafen föreslås bestämmelser om tillämpning av den förvaltningsrättsliga skälighetsprincipen på återbetalning eller återkrav av understöd och den
ränta eller dröjsmålsränta som ansluter sig
därtill. Paragrafen ger också myndigheten
prövningsrätt beträffande den förvaltningsrättsliga proportionalitetsprincipen i samband
med återbetalning och återkrav. Paragrafen
motsvarar 26 § i den föreslagna statsunderstödslagen. Någon motsvarande bestämmelse
har inte funnits i statsrådets allmänna beslut.
Skälighet har dock varit gängse praxis.
Enligt 1 mom. kan social- och hälsovårdsministeriet i fall som avses i 26-28 § besluta
att en del av det belopp som skall återbetalas
eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återbetalning eller återkrav till fullt belopp vore
oskäligt med hänsyn till understödstagarens
ekonomiska ställning och omständigheter eller beskaffenheten hos den egendom som
förvärvats med understödet eller med hänsyn
till det förfarande eller den förändring i omständigheterna som ligger till grund för återbetalningen eller återkravet. Utgångspunkten
när momentet tillämpas är att betalningsförpliktelsen vore oskäligt sträng och orättvis
under de specifika förhållanden som råder i
den aktuella situationen.
Av särskilt vägande skäl kan social- och
ministeriet besluta att ett belopp som skall
återbetalas eller återkrävas i enlighet med 2628 § eller räntan eller dröjsmålsräntan på det
inte skall indrivas till någon del. Genom
momentet begränsas ministeriets rätt enligt 1
mom. till skälighetsprövning av understödstagarens betalningsskyldighet. Betalningsskyldigheten bör i allmänhet underlättas
endast delvis och till den del den är oskälig.
32 §. Solidariskt ansvar. Paragrafen tilläm-

pas när understödet enligt understödsbeslutet
har beviljats flera understödstagare gemensamt. Penningautomatunderstöd har inte beviljats på detta sätt, men det är möjligt att det
visar sig vara nödvändigt i något undantagsfall. Varje mottagare ansvarar då för att det
belopp som skall återbetalas eller som återkrävs betalas. Paragrafen gäller inte förhållandet mellan understödstagarna.
Paragrafen motsvarar 27 § i den föreslagna
statsunderstödslagen.
33 §. Tiden för återkrav. I paragrafen föreslås bestämmelser om när beslut om återkrav
senast skall fattas. Paragrafen motsvarar 28 §
i den föreslagna statsunderstödslagen. En bestämmelse som motsvarar 1 mom. har ingått i
23 § 3 mom. i statsrådets allmänna beslut.
Ett beslut om avbrytande av utbetalningen
eller om återkrav av understöd skall enligt 1
mom. fattas omedelbart och av särskilda skäl
senast två kalenderår efter att penningspelssammanslutningen har fått kännedom om en
sådan omständighet med stöd av vilken åtgärder kan vidtas för att utbetalningen av understödet skall avbrytas eller upphöra eller
understödet återkrävas. Avgörandet skall i
allmänhet träffas senast en månad efter att
man har fått kännedom om grunden för återkrav, om inte något annat följer av särskilda
skäl gällande utredningen av saken.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om den tid
efter vilken åtgärder inte längre får vidtas för
återkrav av understödet. Åtgärder för återkrav av understöd eller ränta eller dröjsmålsränta på det får inte längre vidtas när tio år
har förflutit från det att understödet eller den
sista posten av det betalades ut. Om understöd har beviljats för anskaffning, uppförande
eller ombyggnad av egendom, räknas de tio
åren från utgången av de tider (10 år och 30
år) som föreskrivs i 9 § 3 och 4 mom.
34 §. Preskription. Paragrafen motsvarar
29 § i den föreslagna statsunderstödslagen.
Enligt 1 mom. förfaller rätten att få utbetalning av ett beviljat understöd, om understödstagaren inte har lämnat en för utbetalningen av understödet nödvändig godtagbar
utredning före utgången av understödets användningstid. Med användningstid avses i
denna paragraf de användningstider som
framgår av 16 § 2-4 mom. och den med anledning av understödstagarens ansökan för-
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längda tidsfristen enligt 36 §. Däremot har i
statsrådets allmänna beslut (14 §) ingått endast den princip som uttrycks i 1 mom.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om preskription av den återbetalningsskyldighet
som avses i 26 §. Skyldigheten att återbetala
understödet eller en del av det förfaller när
tio år har förflutit från utbetalningen av understödet eller dess sista post. Om understödet har beviljats för anskaffning, uppförande
eller ombyggnad av egendom, räknas de tio
åren från utgången av de tidsfrister (10 år och
30 år) som föreskrivs i 9 § 3 och 4 mom. Någon motsvarande bestämmelse har inte ingått
i statsrådets allmänna beslut.
35 §. Kvittning. I paragrafen konstateras för
tydlighetens skull att det föreligger möjlighet
att återkräva understödet även genom att det
kvittas mot annat penningautomatunderstöd.
Paragrafen motsvarar 30 § i den föreslagna
statsunderstödslagen. En motsvarande bestämmelse har ingått i 24 § i statsrådets allmänna beslut.
36 §. Ändring av villkoren för understöd
och överföring av understöd. I paragrafen föreslås bestämmelser om möjligheten att ändra villkoren för understödet och ändamålet
med det på understödstagarens ansökan. Enligt paragrafen är det också möjligt att på ansökan överföra understödet till en annan
sammanslutning. En motsvarande bestämmelse har ingått i 26 § i statsrådets allmänna
beslut, men jämfört med den preciseras och
klarläggs nu bestämmelserna om befogenheter.
Social- och hälsovårdsministeriet kan enligt 1 mom. på understödstagarens ansökan
av särskilda skäl ändra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet
vilka tagits in i understödsbeslutet med stöd
av 7 § 3 mom. samt höja understödets i 7 § 4
mom. avsedda maximibelopp av den verksamhet eller det projekt som är föremål för
understödet och ändra andra grunder för beviljande och utbetalning av understödet. Social- och hälsovårdsministeriet kan också i
ringa mån ändra ändamålet med understödet,
förkorta egendomens användningstid enligt 9
§ 3 och 4 mom., och förlänga understödets
användningstid enligt 16 § 2-4 mom.
Ändamålet med understödet kan inte ändras annat än i ringa mån. Väsentliga ändring-
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ar i ändamålet med understödet kan inte göras genom social- och hälsovårdsministeriets
beslut. Principen om jämlik och rättvis behandling av de sökande förutsätter att ansökningar om nya understödsobjekt behandlas
samtidigt som andra sökandes anvisningar.
Varje år har det fattats mellan 40 och 60 sådana beslut som avses i momentet. Största
delen av ansökningarna har gällt förlängd
användningstid för understödet.
Social- och hälsovårdsministeriet kan enligt 2 mom. på ansökan av understödstagaren
av särskilda skäl överföra ett beviljat understöd till en annan allmännyttig sammanslutning eller stiftelse med rättsförmåga som
uppfyller kraven enligt denna lag så att det
används för samma ändamål. En förutsättning för att understödet skall kunna överföras
är att den som tar emot understödet har förbundit sig att uppfylla de ursprungliga understödsvillkoren. Varje år har det fattats 5-10
beslut om överföring.
Penningspelssammanslutningen kan med
avvikelse från 1 mom. på ansökan av understödstagaren i stället för social- och hälsovårdsministeriet förlänga understödets användningstid enligt 16 § 2 och 3 mom. med
högst två år. Beslut om längre förlängning av
användningstiden fattas fortfarande av socialoch hälsovårdsministeriet.
6 kap.

Information och utlämnande av
uppgifter

37 §. Information från myndigheten. I paragrafen föreslås bestämmelser om de grunder på vilka penningspelssammanslutningen
kan få uppgifter och handlingar från myndigheterna för skötseln av uppgifter enligt denna
lag. Paragrafen motsvarar 31 § i den föreslagna statsunderstödslagen.
Enligt 1 mom. tillämpas på penningspelssammanslutningens rätt att få uppgifter från
en myndighet vad som bestäms i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om de
uppgifter som med stöd av offentlighetslagen
är sekretessbelagda men som penningspelssammanslutningen har rätt att få av en myndighet för skötseln av uppgifter enligt denna
understödslag. I momentet föreslås också under vilka förutsättningar penningspelssam-
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manslutningen kan få dessa uppgifter utan
hinder av sekretessbestämmelserna. Momentet innehåller en förteckning som är avsedd
att vara uttömmande över de sekretessbelagda uppgifter som penningspelssammanslutningen har rätt att få.
Enligt 1 punkten har penningspelssammanslutningen rätt att få uppgifter om sökandens
och mottagarens ekonomiska ställning. I 2
punkten föreslås bestämmelser om rätt för
penningspelssammanslutningen att få uppgifter om andra offentliga stöd som sökanden
och mottagaren har sökt eller erhållit. I 3
punkten föreslås bestämmelser om rätt att få
vetskap om alla andra omständigheter som är
av väsentlig betydelse för säkerställande av
att denna lag iakttas vid beviljandet och utbetalningen av understödet och vid övervakningen av dess användning.
38 §. Utlämnande av uppgifter. I paragrafen föreslås bestämmelser om utlämnandet
av uppgifter som erhållits med stöd av denna
lag. Paragrafen motsvarar 32 § i den föreslagna statsunderstödslagen.
I 1 mom. föreslås bestämmelser om penningspelssammanslutningens rätt att utlämna
uppgifter och handlingar som skall hemlighållas enligt offentlighetslagen i ärenden som
avses i denna lag i vissa fall när det inte finns
några bestämmelser om utlämnandet av uppgifterna i offentlighetslagen. Utan hinder av
vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms om utlämnandet
av sekretessbelagda uppgifter, har penningspelssammanslutningen utan hinder av tystnadsplikten rätt att utlämna uppgifter.
Uppgifter kan enligt 1 punkten utlämnas
till polis- och andra förundersökningsmyndigheter för förhindrande eller utredning av
brott eller till åklagarmyndigheten för åtalsprövning och enligt 2 punkten för en myndighetsutredning eller vetenskaplig undersökning gällande tillämpningen av denna lag,
om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att utredningen eller undersökningen
skall kunna göras. Momentets 3 och 4 punkt
gäller utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter till internationella eller utländska myndigheter.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om ändamålsbundenhet för de uppgifter som utlämnas på grundval av 2 mom. Uppgifterna får

inte användas för något annat syfte än det för
vilket uppgifterna har utlämnats.
7 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §. Delgivning. I paragrafen föreslås bestämmelser om delgivning av beslut som fattats i ärenden som gäller understöd. Paragrafens 1 mom. motsvarar 33 § i den föreslagna
statsunderstödslagen.
Enligt 1 mom. får ett beslut i ett annat
ärende än ett som avses i 25, 27, 28 och 35 §
i denna lag delges den som saken gäller per
post. Mottagningsbevis behöver inte användas. Genom ett vanligt brev kan den som saken berör dock inte delges ett beslut om avbrytande av utbetalningen av understöd, återkrav av understöd eller kvittning av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas.
Paragrafen innehåller också antagandet att
när delgivningen har skett per post anses den
ha skett den sjunde dagen efter att beslutet
postades. I övrigt skall i fråga om delgivning
iakttas vad som föreskrivs om delgivning i
förvaltningsärenden. Lagar som skall tillämpas är lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) och lagen om elektronisk
kommunikation
i
förvaltningsärenden
(1318/1999).
I 2 mom. föreslås att penningspelssammanslutningen skall delge de sökande statsrådets
beslut om beviljande av understöd. Detta är
ändamålsenligt med beaktande av att penningspelssammanslutningen behandlar ansökningarna om understöd.
40 §. Ändringssökande. I paragrafen föreslås bestämmelser om sökande av ändring i
beslut som avses i denna lag. Paragrafen
motsvarar 34 § i den föreslagna statsunderstödslagen. Det är ändamålsenligt att bestämma att rättelseyrkandeförfarande utgör
första besvärssteg. Vid rättelseyrkandeförfarande kan myndigheten eller penningspelssammanslutningen på ett smidigt sätt ombes
att se över sitt beslut.
Efter rättelseyrkande i paragrafen är avsett
att utgöra det första besvärssteget, är det också nödvändigt med ett tekniskt besvärsförbud
i fråga om statsrådets, social- och hälsovårdsministeriets eller penningspelssammanslutningens beslut.
Anvisningar om rättelseyrkande skall på
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det sätt som föreskrivs i 24 a § lagen om förvaltningsförfarande fogas till beslut som
gäller understöd. Tiden för anförande av rättelseyrkande är 30 dagar från delfåendet av
beslutet. Rättelseyrkandet riktas till socialoch hälsovårdsministeriet. Detta är ett ändamålsenligt förfarande även i fråga om beslut
som penningspelssammanslutningen fattar
med beaktande av att det är ministeriets uppgift att leda och övervaka penningspelssammanslutningens understödsverksamhet.
I 2 mom. föreslås att ändring i beslut som
fattats med anledning av rättelseyrkande får
sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.
41 §. Verkställighet. Paragrafen motsvarar
35 § den föreslagna statsunderstödslagen.
Det är ofta nödvändigt att verkställa ett beslut som meddelats i ett ärende som gäller
understöd relativt snabbt. Särskilt snabbt
måste beslut om avbrytande av utbetalningen
enligt 25 § i denna lag verkställas. I paragrafen föreslås därför att ett beslut som avses i
denna lag får verkställas trots att ändring har
sökts. Ett beslut som fattats med stöd av 27
och 28 § i denna lag och som gäller återkrav
av understöd kan efter rättelseförfarandet
verkställas även i den ordning som föreskrivs
i lagen om indrivning av skatter och avgifter
i utsökningsväg (367/1961).
42 §. Hörande av penningspelssammanslutningen. I paragrafen föreslås för tydlighetens skull bestämmelser om den praxis som
tillämpats även hittills, dvs. att social- och
hälsovårdsministeriet begär utlåtande av
penningspelssammanslutningen i ärenden
som gäller återkrav av understöd, ändring av
villkoren för understöd och överföring av
understöd.
43 §. Procedurbestämmelser. I paragrafen
föreslås att när penningspelssammanslutningen behandlar ärenden som avses i denna
lag skall den iaktta lagen om förvaltningsförfarande, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
När grundlagsutskottet behandlade förslaget till lotterilag (GrUU 23/2000 rd) uttalade
utskottet att när förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter skall rättssäkerheten och god förvaltningssed säkerställas genom bestämmelser. Av denna anledning är
det nödvändigt att förpliktelsen att iaktta
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nämnda författningar konstateras i denna understödslag.
44 §. Tjänsteansvar. Enligt paragrafen
handlar penningspelssammanslutningens anställda och förtroendevalda under straffrättsligt tjänsteansvar när de behandlar ärenden
som avses i denna lag. Tjänsteansvaret berör
både sammanslutningens tjänstemän och
medlemmarna av sammanslutningens styrelse. De skall också iaktta 14 och 15 § statstjänstemannalagen.
I 14 och 15 § statstjänstemannalagen föreskrivs om behörigt uppträdande som krävs av
tjänstemän vid tjänsteutövningen. En tjänsteman skall enligt 14 § statstjänstemannalagen utföra sina uppgifter på behörigt sätt och
utan dröjsmål och han skall uppträda så som
hans ställning och uppgifter förutsätter. Enligt 15 § statstjänstemannalagen får en tjänsteman inte fordra, acceptera eller ta emot en
ekonomisk eller någon annan förmån, om
detta kan försvaga förtroendet för tjänstemannen eller myndigheten.
Med ärenden avses alla ärenden som avses
i denna lag, t.ex. behandlingen av ansökningar om understöd och utbetalning, beredningen av fördelningsförslaget och övervakningen av användningen av understöd.
Bestämmelsen är nödvändig med beaktande av att det är fråga om skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift som anförtrotts
någon annan än en myndighet och som är
förknippad med ett betydande faktiskt ansvar.
Paragrafen kompletterar 54 § i förslaget till
lotterilag, där det bestäms om tjänsteansvar
för penningspelssammanslutningens tjänstemän när de bereder fördelningsförslaget.
45 §. Ersättning för kostnader för ledningsoch övervakningsuppgifter. I paragrafen föreslås att penningspelssammanslutningen
skall ersätta staten för kostnaderna för lednings- och övervakningsuppgifterna enligt 6
§ 3 mom., 8 § 4 mom. och 21 § 3 mom.
Social- och hälsovårdsministeriets lednings- och övervakningsuppgift riktar sig således till beredningen av fördelningsförslaget
och understödsplanen vad procedurfrågorna
beträffar, till utbetalningen av understöd och
till övervakningen av användningen av understöd.
Social- och hälsovårdsministeriet har i en-
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lighet med 34 a § i den gällande penningautomatförordningen årligen debiterat Penningspelssammanslutningen för kostnaderna för
övervakningen och ledningen av dess tillsynsuppgift. Debiteringen har omfattat kostnaderna för tjänsteutövningen i fråga om den
tjänsteman som sköter tillsynsuppgiften till
självkostnadspris. Debiteringen har varit ungefär 370 000 mk om året.
Av statsfinansiella orsaker är det ändamålsenligt att statens kostnader för skötseln
av lednings- och övervakningsuppgiften även
i fortsättningen ersätts i enlighet med nuvarande principer.
De kostnader som skall ersättas bestäms i
enlighet med lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992).
46 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Lagen avses träda i kraft samtidigt som lotterilagen, som behandlas i riksdagen. Avsikten är att lagen skall träda i kraft
vid ingången av 2002.
Enligt 2 mom. tillämpas lagens bestämmelser om understöd i allmänhet inte på sådant
understöd som har beviljats innan lagen har
trätt i kraft. Av denna anledning föreskrivs
att i fråga om användning och övervakning
av användningen, återbetalning och återkrav
av understöd som har beviljats innan denna
lag har trätt i kraft iakttas de bestämmelser
som gällde när understödet beviljades samt
villkoren i understödsbeslutet.
Med avvikelse från denna princip föreslås
dock att 9 § 5 mom. i denna lag tillämpas
även på understöd som har beviljats före
ikraftträdandet. För understödstagaren är det
fråga om en lindring av villkoren för understödets användning. Det föreslås också att 36
§ i denna lag om ändring av villkoren för understöd och överföring av understöd skall
tillämpas på understöd som har beviljats före
lagens ikraftträdande. Det är ändamålsenligt
att de bestämmelser om befogenheter som
tillämpas på understöd som beviljats olika år
har samma innehåll.
I 3 mom. föreslås ett sedvanligt bemyndi-

gande att vidta åtgärder som verkställigheten
av lagen förutsätter innan lagen träder i kraft.
2.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som
lotterilagen.
3.

L a g s t if tn in g s o r d n in g

De ställningstaganden som grundlagsutskottet har framfört i sitt utlåtande om lotterilagen har beaktats i propositionen (GrUU
23/2000 rd)
Enligt 80 § 1 mom. grundlagen skall genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter
och utskottet ansåg därför att de grundläggande bestämmelserna om återbäringsskyldighet och återkrav i fråga om understöd
skall ingå i lag. Utskottet ansåg det ändamålsenligt att understöd även till övriga del
regleras i lag.
Enligt 124 § grundlagen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter genom lag om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det
inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på
god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock
bara anförtros myndigheter. Enligt grundlagsutskottets utlåtande utgör det inget problem att penningspelssammanslutning anförtros ifrågavarande förvaltningsuppgifterna
med avseende på grundlagen om iakttagande
av rättssäkerheten och god förvaltningssed
säkerställs genom bestämmelser.
Regeringen anser att propositionen överensstämmer med grundlagen, varför den anser att den lag som ingår i propositionen kan
stiftas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om penningautomatunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser

1§
Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om de grunder och
förfaranden som skall iakttas när understöd
av avkastningen från penningspelssammanslutningar som bedriver penningautomat-,
kasinospels- och kasinoverksamhet beviljas
allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga för att främja hälsa och
social välfärd.
Denna lag tillämpas även på utbetalning,
användning och övervakning av användningen samt återbetalning och återkrav av understöd som avses i 1 mom.
Om inte något annat bestäms i någon annan
lag tillämpas denna lag på sådant understöd
enligt 1 mom. som beviljas för att användas
utanför Finland.

medel från Europeiska unionen, med undantag av stöd som ges via skattesystemet,
3) stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen understöd, lån och annan
finansiering, borgen, betalningslättnad och
andra ekonomiska förmåner som beviljas ur
Europeiska gemenskapernas budgetar eller
av andra medel som förvaltas av Europeiska
unionen, samt
4) offentligt stöd förutom offentligt understöd enligt 2 punkten lån, räntestöd, borgen,
betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt
samfund eller en offentligrättslig inrättning
eller som betalas av dess medel, med undantag av stöd som ges via skattesystemet.

2 kap.
Grunderna för beviljande av understöd

2§

3§

Definitioner

Understöden

I denna lag avses med
1) penningspelssammanslutning en penningspelssammanslutning enligt 12 § 2 mom.
lotterilagen ( /2001) som har fått tillstånd att
tillhandahålla penningautomater, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet,
2) offentligt understöd sådant understöd
som ges av staten, en kommun eller något
annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas
av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra

Understöd kan beviljas i form av verksamhetsunderstöd eller specialunderstöd.
Verksamhetsunderstöd kan beviljas för understödstagarens verksamhet i allmänhet
(allmänt understöd) eller för en viss del av
verksamheten (riktat verksamhetsunderstöd).
Specialunderstöd kan beviljas som
1) investeringsunderstöd för anskaffning av
materiella eller immateriella tillgångar eller
2) projektunderstöd för ett försöks-, start-,
forsknings- eller utvecklingsprojekt eller något annat projekt med begränsat syfte.
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4§

vändning och villkoren för dessa med den
som genomför verksamheten eller projektet.

Allmänna förutsättningar för beviljandet av
understöd
3 kap.
Understöd kan beviljas inom ramen för
statsbudgeten, om
1) det ändamål för vilket understöd söks är
samhälleligt godtagbart,
2) beviljandet av understöd är motiverat
med avseende på de mål som satts för användningen av understödet,
3) beviljandet av understöd kan anses vara
nödvändigt med beaktande av sökandens
egna tillgångar, de till buds stående medlen i
sammanslutningar eller stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande över samt
intäkterna från den verksamhet som understöds,
4) beviljandet av understöd kan anses nödvändigt med beaktande av annat offentligt
stöd som sökanden erhållit samt arten och
omfattningen av den verksamhet eller det
projekt som är föremål för understödet,
5) beviljandet av understödet inte uppskattas orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i
en stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, och
6) det vid ansökan om specialunderstöd har
lämnats en tillräcklig utredning om verksamhetsplanen eller den tekniska planen för projektet samt om understödstagarens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader.
Understödet får inte tillsammans med andra
offentliga understöd överstiga det i Europeiska gemenskapens eller finsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd
eller annat offentligt stöd.
Understöd kan beviljas sökanden för dennes verksamhet eller projekt eller för att användas för att understöda en verksamhet eller
ett projekt som genomförs av någon annan än
sökanden och som fyller ändamålet enligt
understödsbeslutet. Om understödet beviljas
för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av
någon annan än sökanden och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, skall understödstagaren ingå ett avtal om understödets användning, övervakningen av dess an-

Beviljande och utbetalning av understöd

5§
Ansökan om understöd
Understöd skall sökas skriftligen hos penningspelssammanslutningen.
Penningspelssammanslutningen skall på
lämpligt sätt informera om möjligheten att
söka understöd och om ansökningsförfarandet samt ge uppgifter om de allmänna förutsättningarna för beviljandet av understöd
och om villkoren för understöd.
Den som ansöker om understöd skall i
samband med ansökan lämna penningspelssammanslutningen riktiga och tillräckliga
uppgifter om ändamålet med understödet
samt om de andra omständigheter som behövs för att ansökan skall kunna avgöras.
Bestämmelser om ansökningstiderna och
den tidpunkt då sökanden senast skall ha
rättsförmåga utfärdas genom förordning av
statsrådet.
6§
Beslut om beviljande av understöd
Penningspelssammanslutningen bereder ett
förslag om beviljande av understöd (fördelningsförslag). Till fördelningsförslaget skall
fogas en understödsplan för de följande tre
åren vilken upptar de enskilda sökandena.
Fördelningsförslaget och understödsplanen
skall lämnas till social- och hälsovårdsministeriet på vars föredragning statsrådet beslutar om beviljandet av understöd.
Social- och hälsovårdsministeriet leder och
övervakar penningspelssammanslutningens
beredningsförfarande som gäller fördelningsförslaget och understödsplanen.
Bestämmelser om tidsfristerna för inlämnande av fördelningsförslaget utfärdas genom förordning av statsrådet.

27

RP 75/2001 rd
7§
Understödsbeslut
I ärenden som gäller understöd skall besluten vara skriftliga.
Av ett beslut genom vilket understöd beviljas skall framgå åtminstone understödstagaren, ändamålet och beloppet.
I understödsbeslutet kan tas in nödvändiga
villkor och begränsningar gällande understödets användning för att säkerställa att de omständigheter som anges i 4 § 1 mom. förverkligas.
Av ett beslut genom vilket understöd beviljas skall vid behov dessutom framgå:
1) understödets maximibelopp av totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som är föremål för understödet,
2) andra grunder för beviljandet och betalningen av understödet, och
3) understödsplanen för de följande tre
åren.
8§
Utbetalning av understöd
Penningspelssammanslutningen
betalar
verksamhetsunderstöden i fyra lika stora poster så att tidigast i februari, maj, augusti och
november varje år utbetalas en fjärdedel av
det beviljande understödet, om det inte är
motiverat att i enskilda fall avvika från detta
på grund av väsentliga variationer i tidpunkten för kostnaderna eller verksamheten eller
till följd av förändringar i verksamheten.
Penningspelssammanslutningen
betalar
specialunderstöden enligt tidpunkten för
kostnaderna och arbetena i så stora poster
som den anser att understöd behövs för de
godtagbara kostnaderna enligt understödsbeslutet. Ett villkor för utbetalning av specialunderstöd som beviljats för anskaffning eller
uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad är dessutom att penningspelssammanslutningen har godkänt byggnads- eller anskaffningsplanen och en redogörelse för projektets totalfinansiering och finansieringen av
driftskostnaderna. Dessförinnan kan understöd utbetalas för planeringskostnaderna.

Understödstagaren skall ge penningspelssammanslutningen riktiga och tillräckliga
uppgifter för utbetalningen av understödet.
Social- och hälsovårdsministeriet leder och
övervakar
penningspelssammanslutningen
när den betalar ut understöd.
4 kap.
Användningen av understöd och övervakningen därav

9§
Användning av understöd
Understöd får användas endast för ändamål
som överensstämmer med understödsbeslutet. Om ändamålet inte har specificerats närmare i understödsbeslutet, skall understödet
användas för det ändamål som nämns i ansökan.
Utöver det som bestäms i denna lag, skall
understödstagaren vid användningen av understödet i den verksamhet eller det projekt
som understöds iaktta de villkor och begränsningar som uppställts i understödsbeslutet.
Om understödet har beviljats för anskaffning av egendom som används för ett visst
ändamål som bestäms i understödsbeslutet,
får denna egendom inte på ett bestående sätt
användas för något annat ändamål än det som
bestäms i understödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte
överlåtas till någon annan under egendomens
användningstid, som är tio år efter att understödet eller dess sista post har betalats.
Den i 3 mom. avsedda användningstiden
för egendom som är föremål för understöd är
dock 30 år efter att understödet beviljades,
om understödet har beviljats för anskaffning
eller uppförande eller ombyggnad av fast
egendom, en byggnad eller en lägenhet i en
byggnad.
Den som erhåller investeringsunderstöd
kan utan hinder av 3 och 4 mom. överlåta åt
någon annan än mottagaren att ordna verksamhet som bedrivs i lokaler som understötts
eller en del av verksamheten, om verksamheten överensstämmer med ändamålet för understödet.
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10 §

Understödstagarens skyldighet att lämna
uppgifter
Understödstagaren skall lämna penningspelssammanslutningen riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i understödsbeslutet iakttas.
Understödstagaren skall utan dröjsmål underrätta penningspelssammanslutningen om
en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med understödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen
av understödet.

ning av sådana lösa anläggningstillgångar
som hänför sig till den understödda verksamheten.
Allmänt understöd får inte användas till sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som föranleds av inrättande,
utvidgning, omorganisering eller ombyggnad
av en verksamhetsenhet.
Som en godtagbar kostnad för försäljning
av förnödenheter och publikationer eller annan därmed jämförbar förmedling beaktas
endast underskott i verksamheten.
13 §
Riktat verksamhetsunderstöd

11 §
Godtagbara kostnader
Som godtagbara kostnader betraktas nödvändiga och rimliga kostnader som föranleds
av verksamhet eller projekt som anges i understödsbeslutet.
Från de godtagbara kostnaderna avdras övriga offentliga understöd som beviljats för
samma ändamål. Om understödets andel av
de godtagbara kostnaderna finns angiven i
understödsbeslutet, kan det understöd som
beviljas av avkastningen av penningautomat, kasinospels- och kasinoverksamhet tillsammans med andra offentliga understöd
vara högst så stort som denna angivna understödsdel, om inte något annat framgår av understödsbeslutet.
Avskrivningar, värdeminskningar, hyresvärden samt sådana reserveringar och andra
kalkylmässiga poster som inte baserar sig på
kostnader eller förluster som redan har uppstått är inte godtagbara kostnader. Låneamorteringar och andra än i 14 § avsedda finansieringskostnader är inte heller godtagbara
kostnader, om inte något annat framgår av
understödsbeslutet.
12 §
Allmänt understöd
Allmänt understöd får användas till kostnader som föranleds av den understödda
verksamheten och till utgifterna för anskaff-

Riktat verksamhetsunderstöd får användas
endast till särskilda kostnader för den understödda verksamheten minskat med de särskilda intäkter som verksamheten inbringar.
När understöd som beviljats för kurs- eller
semesterverksamhet eller annan motsvarande
verksamhet används till kostnader för inkvartering, helpension eller motsvarande
uppehälle, godkänns såsom särskilda
kostnader högst ett belopp som motsvarar
verksamhetsenhetens
normala
dygnsdebitering. Av understödet får då högst
tio procent användas till kostnader för
ordnande
av
verksamheten,
såsom
informations-, kansli-, administrations- och
programkostnader.
14 §
Specialunderstöd
Specialunderstöd får användas endast till
särskilda kostnader som den investering eller
det projekt som understöds medför minskat
med de särskilda intäkter som projektet inbringar.
Godtagbara kostnader för specialunderstöd
som beviljats för anläggningsutgifter är utgifter för anskaffning, byggande och ombyggnad gällande anläggningstillgångar, ränteoch andra finansieringskostnader under
byggtiden minskat med motsvarande ränteoch finansieringsintäkter samt sådana utgifter
för anskaffning av lösa anläggningstillgångar
som hänför sig till anläggandet.
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15 §
Val av kunder
Om det i ett understödsbeslut som gäller
verksamhetsunderstöd eller i specialvillkor
som fogats till det förutsätts att kunderna
skall väljas på basis av ansökningar, skall
understödstagaren
1) vid valet av kunder fästa avseende vid
sociala faktorer och hälsofaktorer som visar
behovet av service eller stöd eller inkomsterna för kunden och en person som lever med
kunden i gemensamt hushåll i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållande samt tidigare
deltagande i motsvarande understödd verksamhet,
2) informera om ansökningsförfarandet och
urvalskriterierna i så stor utsträckning som
möjligt med beaktande av det understödsbelopp som står till förfogande,
3) ordna uppföljningen och statistikföringen i fråga om valet av kunder så att det utan
svårighet går att övervaka att villkoren för
användning av understödet följs, och
4) förvara handlingarna gällande valet av
kunder på samma sätt som verifikaten med
beaktande av att de uppgifter som kunderna
lämnat är konfidentiella.

beviljas och det därpå följande kalenderåret.
Understödet får användas till kostnader eller
utgifter som uppstått före det år understödet
beviljas, om kostnaderna eller utgifterna har
förorsakats av det projekt som avses i understödsbeslutet.
Av särskilda skäl kan det i understödsbeslutet bestämmas att användningstiden är
längre än vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.
17 §
Försäkring
Understödstagaren är skyldig att se till att
den understödda egendomen är tillräckligt
och ändamålsenligt försäkrad.
18 §
Bokföring och revision
Understödstagaren skall ordna bokföringen
på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen.
Bokföringen skall ordnas så att det med hjälp
av den är möjligt att tillförlitligt kontrollera
hur understödet används.
Understödstagaren skall ordna revisionen
på det sätt som föreskrivs i revisionslagen
(936/1994).

16 §
Tiden för användning av understöd
Som godtagbara kostnader för varje år beaktas de kostnader som enligt 3 kap. 3 § 1
mom.
5
punkten
bokföringslagen
(1336/1997) skall antecknas i bokslutet för
räkenskapsperioden i fråga.
Verksamhetsunderstöd får användas till
kostnader eller utgifter som uppstår under det
år understödet beviljas och det därpå följande
kalenderåret, om det inte framgår av understödsbeslutet att understödet också får användas till kostnader eller utgifter eller underskott som uppstått före det år understödet
beviljas.
Specialstöd får användas till kostnader eller
utgifter som uppstår under det år understödet

19 §
Redovisning över användningen av understöd
Understödstagaren skall varje år, före utgången av april följande år, tillställa penningspelssammanslutningen en redovisning
över användningen av understödet. Till redovisningen skall fogas bokslut, revisionsberättelse, utredningar angående resultatet samt
andra behövliga utredningar.
Understödstagaren skall till redovisningen
foga ett koncernbokslut över understödstagaren och de sammanslutningar och stiftelser
som denne har bestämmande inflytande över
eller en kalkyl med motsvarande uppgifter.
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20 §
Sysselsättningsvillkor

Vid byggnadsarbeten för vilka understöd
har beviljats skall iakttas villkoren enligt 12
§ 2 mom. sysselsättningslagen (275/1987)
21 §
Penningspelssammanslutningens tillsynsuppgift
Penningspelssammanslutningen skall se till
att understödet övervakas på behörigt sätt
och tillräckligt genom att inhämta uppgifter
om användning och uppföljning av understödet samt andra uppgifter liksom genom att
vid behov utföra granskningar.
Penningspelssammanslutningen skall på
lämpligt sätt följa resultatet och ändamålsenligheten i fråga om användningen av beviljade understöd samt deras inverkan på konkurrensen och olika befolkningsgruppers ställning liksom deras andra verkningar. Penningspelssammanslutningen skall med jämna
mellanrum utvärdera nödvändigheten av understöden och behoven av att utveckla dem.
Social- och hälsovårdsministeriet leder och
övervakar
penningspelssammanslutningen
när den utövar tillsyn över understödens användning.
Penningspelssammanslutningen skall varje
år tillställa social- och hälsovårdsministeriet
en redogörelse för övervakningen av understödens användning och en tillsynsplan för
följande år. Tidpunkten då tillsynsredogörelsen och tillsynsplanen skall inlämnas bestäms genom förordning av statsrådet.
22 §
Granskningsrätt
Penningspelssammanslutningen har rätt att
utföra för utbetalningen av understöd och
övervakningen av dess användning nödvändiga granskningar som gäller understödstagarens ekonomi och verksamhet. Om understödet har beviljats på det sätt som föreskrivs i 4
§ 3 mom. för att användas för en verksamhet
eller ett projekt som genomförs av någon an-

nan och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, har penningspelssammanslutningen rätt att vid behov granska ekonomin
eller verksamheten hos den instans som
genomför verksamheten eller projektet enligt
understödsbeslutet. Också social- och hälsovårdsministeriet har sådan granskningsrätt
som avses i detta moment.
Penningspelssammanslutningen kan av särskilda skäl bemyndiga en utomstående revisor att utföra granskningar enligt 1 mom. Revisorn skall vara en godkänd revisor eller revisionssammanslutning enligt revisionslagen
eller lagen om revisorer inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (467/1999). En
revisionssammanslutning skall utse en ansvarig revisor för granskningen.
En utomstående sakkunnig kan på penningspelssammanslutningens begäran bistå
vid granskningen.
På revisorer och utomstående sakkunniga
tillämpas lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982), språklagen (148/1922), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
samt 14 och 15 § statstjänstemannalagen
(750/1994).
På revisorer och utomstående sakkunniga
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar.
23 §
Utförande av granskning
Understödstagaren skall utan ersättning ge
den tjänsteman som utför granskningen och
en revisor som avses i 22 § 2 mom. alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för
granskningen och även i övrigt bistå vid
granskningen.
Den tjänsteman som utför granskningen
och en revisor som avses i 22 § 2 mom. har
rätt att omhänderta det material som är föremål för granskning, om granskningen kräver
det. Över omhändertagandet av material skall
ett protokoll upprättas i samband med
granskningen. Där skall nämnas syftet med
omhändertagandet och det omhändertagna
materialet. Materialet skall återlämnas så
snart det inte längre behövs för granskning-
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en.
Den tjänsteman som utför granskningen
och en revisor som avses i 22 § 2 mom. har
rätt att i den omfattning som granskningen
kräver få tillträde till affärs- och lagerlokaler
eller andra motsvarande lokaler som är i understödstagarens besittning eller användning
och som används för bedrivandet av verksamheten och till andra områden där omständigheterna är av betydelse för beviljandet av
understöd och övervakningen av dess användning. Granskning får inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.
24 §
Handräckning
Penningspelssammanslutningen har rätt att
avgiftsfritt få nödvändig handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid utförandet av övervaknings- och
granskningsuppgifter som avses i denna lag.
25 §
Avbrytande av utbetalning
Penningspelssammanslutningen kan genom
sitt beslut bestämma att utbetalningen av understöd skall avbrytas, om
1) det finns grundad anledning att misstänka att understödstagaren inte förfar på det
sätt som avses i 8 § 3 mom. eller 9 och 10 §,
2) de grunder på vilka understödet har beviljats har förändrats väsentligt, eller
3) avbrytande av utbetalningen förutsätts i
Europeiska gemenskapens lagstiftning.
5 kap.
Återbetalning och återkrav av understöd

26 §
Återbetalning av understöd
Understödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett felaktigt understöd, ett understöd som uppgår till för stort belopp eller ett
understöd som han uppenbart har fått utan

grund eller en del av det. Understödstagaren
skall också betala tillbaka understödet eller
en del av det, om det inte kan användas på
det sätt som förutsätts i understödsbeslutet.
Om det belopp som skall återbetalas är högst
tio euro, behöver det inte betalas tillbaka.
27 §
Skyldighet att återkräva understöd
Social- och hälsovårdsministeriet skall genom ett beslut bestämma att utbetalningen av
understöd skall upphöra samt att understöd
som redan betalts ut skall återkrävas, om understödstagaren
1) underlåtit att återbetala ett sådant understöd eller en del av det som enligt 26 § skall
betalas tillbaka,
2) använt understödet för ett väsentligen
annat ändamål än vad det har beviljats för,
3) gett penningspelssammanslutningen eller myndigheten felaktiga eller vilseledande
uppgifter om någon omständighet som har
varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av understöd, dess belopp eller villkor,
eller hemlighållit en sådan omständighet, eller
4) i övrigt på ett med 1-3 punkten jämförbart sätt väsentligt brutit mot bestämmelserna
om användning av understödet eller villkoren
i understödsbeslutet.
28 §
Återkrav enligt prövning av understöd
Social- och hälsovårdsministeriet kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av
understöd skall upphöra samt att understöd
som redan betalts ut eller en del av det skall
återkrävas, om
1) understödstagaren har förfarit i strid med
8 § 3 mom. eller 9 eller 10 §,
2) understödstagaren har vägrat att ge material enligt 23 § 1 mom. eller att bistå vid
granskningen på det sätt som avses i nämnda
moment,
3) understödstagaren har upphört med den
verksamhet som varit föremål för understö-
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det eller skurit ned den väsentligt eller överlåtit den till någon annan,
4) understödstagaren i strid med 9 § har
överlåtit ägande- eller besittningsrätten till
egendom som förvärvats med understödet till
någon annan,
5) understödstagaren i strid med 9 § på ett
bestående sätt har ändrat ändamålet med
egendom som varit föremål för understödet,
6) understödstagaren har blivit föremål för
en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering
(47/1993), om inte något annat följer av ändamålet med understödet, eller
7) understödstagaren i praktiken förfar på
ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som föreskrivs i detta moment genom
att ge en omständighet som ansluter sig till
beviljandet, utbetalningen eller användningen
av understöd en annan juridisk form än vad
som motsvarar sakens faktiska natur eller
syfte.
Om den egendom som har varit föremål för
understödet har förstörts eller skadats under
den i 9 § föreskrivna användningstiden och
ny motsvarande egendom inte skaffas i stället
för den förstörda eller skadade egendomen,
kan social- och hälsovårdsministeriet genom
ett beslut bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall återkrävas ett belopp som motsvarar understödets andel av den ursprungliga
anskaffningsutgiften.
Social- och hälsovårdsministeriet kan genom ett beslut också bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra samt att
ett redan utbetalt understöd skall återkrävas,
om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

dets andel av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för nämnda egendom efter genomförandet av investeringsprojektet.
30 §
Ränta och dröjsmålsränta
På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall understödstagaren räknat från den
dag då understödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen
(633/1982) ökad med tre procentenheter.
Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på utsatt förfallodag, skall understödstagaren betala en årlig ränta på beloppet enligt
den räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.
31 §
Skälighet
Social- och hälsovårdsministeriet kan i fall
som avses i 26-28 § besluta att en del av det
belopp som skall återbetalas eller återkrävas
och av räntan eller dröjsmålsräntan på det
inte skall drivas in, om återbetalning eller
återkrav till fullt belopp vore oskäligt med
hänsyn till understödstagarens ekonomiska
ställning och omständigheter eller beskaffenheten hos den egendom som förvärvats med
understödet eller med hänsyn till det förfarande eller den förändring i omständigheterna som ligger till grund för återbetalningen
eller återkravet.
Av särskilt vägande skäl kan social- och
hälsovårdsministeriet besluta att ett belopp
som skall återbetalas eller återkrävas i enlighet med 26-28 § eller räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall indrivas till någon
del.

29 §
Belopp som skall återbetalas och återkrävas
i fråga om investeringsstöd

32 §
Solidariskt ansvar

Det belopp som enligt 26-28 § skall återbetalas eller återkrävas i fråga om investeringsunderstöd är en så stor del av det gängse värdet av den egendom för vilken investeringsunderstöd beviljats som motsvarar understö-

Om understöd har beviljats flera understödstagare gemensamt, svarar alla mottagare
solidariskt för att understödet återbetalas.
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33 §

mom. som betalas till samma understödstagare.

Tiden för återkrav
36 §
Ett beslut om avbrytande av utbetalningen
eller om återkrav av understöd skall fattas
omedelbart och av särskilda skäl senast inom
två kalenderår efter att penningspelssammanslutningen har fått kännedom om en sådan
omständighet med stöd av vilken åtgärder
kan vidtas för att utbetalningen av understödet skall avbrytas eller upphöra eller understödet återkrävas.
Åtgärder för återkrav av understöd eller
ränta eller dröjsmålsränta på det får inte längre vidtas när tio år har förflutit från det att
understödet eller den sista posten av det betalades ut. Om understöd har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av
egendom, räknas de tio åren från utgången av
de tider som föreskrivs i 9 § 3 och 4 mom.
34 §
Preskription
Rätten att få utbetalning av ett beviljat understöd förfaller, om understödstagaren inte
har lämnat en för utbetalningen av understödet nödvändig godtagbar utredning före utgången av det kalenderår som följer på det år
då understödet beviljades, inom den särskilda
tidsfristen enligt 16 § 4 mom. eller inom den
förlängda användningstid som beviljats på
understödstagarens ansökan.
Skyldigheten enligt 26 § att återbetala understödet eller en del av det förfaller när tio
år har förflutit från utbetalningen av understödet eller dess sista post. Om understödet
har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av egendom, förfaller dock
återbetalningsskyldigheten när tio år har förflutit från utgången av de tidsfrister som föreskrivs i 9 § 3 och 4 mom.

Ändring av villkoren för understöd och överföring av understöd
Social- och hälsovårdsministeriet kan på
understödstagarens ansökan av särskilda skäl
1) ändra villkor och begränsningar gällande
användningen av understödet vilka tagits in i
understödsbeslutet med stöd av 7 § 3 mom.,
2) höja understödets i 7 § 4 mom. 1 och 2
punkten avsedda maximibelopp av den verksamhet eller det projekt som är föremål för
understödet och ändra andra grunder för beviljande och utbetalning av understödet,
3) i ringa mån ändra ändamålet med understödet,
4) förkorta egendomens användningstid enligt 9 § 3 och 4 mom., och
5) förlänga understödets användningstid
enligt 16 § 2-4 mom.
Social- och hälsovårdsministeriet kan på
ansökan av understödstagaren av särskilda
skäl överföra ett beviljat understöd till en annan allmännyttig sammanslutning eller stiftelse med rättsförmåga som uppfyller kraven
enligt denna lag så att det används för samma
ändamål. En förutsättning för att understödet
skall kunna överföras är att den som tar emot
understödet har förbundit sig att uppfylla de
ursprungliga understödsvillkoren.
Penningspelssammanslutningen kan på ansökan av understödstagaren av särskilda skäl
förlänga understödets användningstid enligt
16 § 2 och 3 mom. med högst två år. Beslut
om längre förlängning av användningstiden
fattas av social- och hälsovårdsministeriet.

6 kap.

35 §

Information och utlämnande av uppgifter

Kvittning

37 §

Det belopp som skall återbetalas eller återkrävas jämte räntor kan indrivas så att det
dras av från annat understöd enligt 1 § 1

Information från myndigheten
På penningspelssammanslutningens rätt att
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få uppgifter från en myndighet tillämpas vad
som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Penningspelssammanslutningen har utan
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av
myndigheterna få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga upplysningar om
1) sökandens och mottagarens ekonomiska
ställning,
2) offentliga stöd till sökanden och mottagaren offentliga stöd, samt
3) andra omständigheter som gäller sökanden och mottagaren och som är av väsentlig
betydelse för säkerställandet av att denna lag
iakttas vid beviljandet och utbetalningen av
understödet och vid övervakningen av dess
användning.

7 kap.
Särskilda bestämmelser

39 §
Delgivning
Ett beslut i ett annat ärende än ett som avses i 25, 27, 28 och 35 § i denna lag får delges den som saken gäller per post. Om inte
något annat visas, anses delgivningen ha
skett den sjunde dagen efter att beslutet postades. I fråga om delgivning skall i övrigt
iakttas bestämmelserna om delgivning i förvaltningsärenden.
Penningspelssammanslutningen skall delge
ett beslut som avses i 7 § 2 mom.

38 §
40 §
Utlämnande av uppgifter
Ändringssökande
Utöver vad som i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet bestäms om utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter, har
penningspelssammanslutningen utan hinder
av tystnadsplikten rätt att lämna ut uppgifter
1) till polis- och andra förundersökningsmyndigheter för förhindrande eller utredning
av brott eller till åklagarmyndigheten för
åtalsprövning,
2) för en myndighetsutredning eller vetenskaplig undersökning som gäller tillämpningen av denna lag, om utlämnandet av
uppgifterna är nödvändigt för att utredningen
eller undersökningen skall kunna göras,
3) till Europeiska unionens behöriga institutioner eller organ samt till en annan medlemsstats behöriga myndighet, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller någon annan förpliktelse i anslutning till Finlands
medlemskap i Europeiska unionen förutsätter
detta, samt
4) om en internationell förpliktelse som är
bindande för Finland förutsätter detta.
Uppgifter som avses i 1 mom. får inte användas för något annat syfte än det för vilket
uppgifterna har utlämnats.

Ändring i statsrådets, social- och hälsovårdsministeriets eller penningspelssammanslutningens beslut enligt denna lag får inte
sökas genom besvär. Rättelse i ett beslut får
sökas inom 30 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall riktas till social- och hälsovårdsministeriet.
I beslut som fattas med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär på
det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
41 §
Verkställighet
Ett beslut som avses i denna lag får verkställas trots att ändring har sökts. I ett ärende
som avses i 27 och 28 § kan ett beslut som
meddelats med anledning av rättelseyrkande
verkställas i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i
utsökningsväg (367/1961).
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42 §

45 §

Hörande av penningspelssammanslutningen

Ersättning för kostnader för lednings- och
övervakningsuppgifter

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut som avses i 27, 28, 35 och 36 § efter att
ha hört penningspelssammanslutningen.

Penningspelssammanslutningen skall ersätta staten för kostnaderna för lednings- och
övervakningsuppgifterna enligt 6 § 3 mom.,
8 § 4 mom. och 21 § 3 mom. i enlighet med
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992).

43 §
Procedurbestämmelser

46 §

När penningspelssammanslutningen behandlar ärenden som avses i denna lag skall
den iaktta lagen om förvaltningsförfarande,
språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

44 §
Tjänsteansvar
På penningspelssammanslutningens tjänstemän och förtroendevalda tillämpas 14 och
15 § statstjänstemannalagen samt bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när
de behandlar ärenden som avses i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och övervakning av
användningen, återbetalning och återkrav av
understöd som har beviljats innan denna lag
har trätt i kraft samt ändringssökande som
avser understödet iakttas de bestämmelser
som gällde när understödet beviljades samt
villkoren i understödsbeslutet. På understöd
som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas dock 9 § 5 mom. och 36 §.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
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