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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi raha-
arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton
käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raha-
arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipe-
lien tuoton käyttämisestä annettua lakia. Ra-
ha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyönti-
pelien tuoton käyttämistä urheilun ja liikun-
takasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen
edistämiseen lain 1 §:ssä säädettyjen pro-
senttiosuuksien mukaisesti lykättäisiin vuo-
della niin, että myös vuonna 2003 veikkaus-

voittovarojen jaosta eri käyttötarkoituksiin
päätettäisiin tarkemmin valtion talousarvios-
sa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2003 alusta.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut muutok-
set

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun
lain (1054/2001) 1 §:ssä säädetään, että raha-
arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipe-
lien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan val-
tion talousarvioon siten, että tuotosta käyte-
tään 25 prosenttia urheilun ja liikuntakasva-
tuksen edistämiseen, 9 prosenttia nuorisotyön
edistämiseen, 17,5 prosenttia tieteen edistä-
miseen, 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen
sekä jäljelle jäävä osa, 10 prosenttia edellä
mainittuihin tarkoituksiin valtion talousarvi-
ossa vuosittain tarkemmin päätettävällä ta-
valla.

Lain 2 §:n 1 momentin mukaan kirjasto-
laissa (904/1998) tarkoitettujen valtion-
osuuksien rahoituksessa siirrytään momentis-
sa olevan taulukon mukaisesti asteittain vuo-

sina 2003—2011 veikkaus- ja vedonlyöntipe-
lien tuottojen käyttöön perustuvasta rahoituk-
sesta valtion talousarviosta tapahtuvaan ra-
hoitukseen. Pykälän 2 momentin mukaan
vuonna 2002 määrärahat edellä tarkoitettui-
hin käyttötarkoituksiin osoitetaan kuitenkin
valtion talousarviossa tarkemmin päätettäväl-
lä tavalla.

Valtiontaloudelliset syyt ja veikkausvoitto-
varojen tuoton kasvun pysähtyminen aiheut-
tavat sen, että raha-arpajaisten sekä veikkaus-
ja vedonlyöntipelien tuottojen jakosuhteista
urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön,
tieteen ja taiteen kesken joudutaan myös
vuonna 2003 päättämään 1 §:stä poiketen
tarkemmin valtion talousarviossa.

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun
lain 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten,
että raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelien tuoton käyttämisestä urheilun ja
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liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja
taiteen edistämiseen päätettäisiin 1 §:stä poi-
keten myös vuonna 2003 tarkemmin valtion
talousarviossa.

2. Esityksen taloudel l ise t vaiku-
tukset

Valtion vuoden 2003 talousarvioesitykses-
sä veikkauksen ja raha-arpajaisten voittova-
roja on osoitettu urheilun ja liikuntakasva-
tuksen edistämiseen, nuorisotyön edistämi-
seen, tieteen edistämiseen, taiteen edistämi-
seen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain (635/1998) mukaisiin kir-
jastojen valtionosuuksiin yhteensä
398 220 000 euroa. Tästä summasta kirjasto-
jen valtionosuuksiin käytettäisiin 76 455 000
euroa eli 19,2 prosenttia, tieteen edistämiseen
75 739 000 euroa eli 19 prosenttia, taiteen
edistämiseen 142 446 000 euroa eli 35,8 pro-
senttia, urheilun ja liikuntakasvatuksen edis-
tämiseen 83 225 000 euroa eli 20,9 prosenttia
ja nuorisotyön edistämiseen 20 355 000 eu-
roa eli 5,1 prosenttia. Raha-arpajaisten sekä

veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyt-
tämisestä annetun lain 1 §:n mukaisiin tarkoi-
tuksiin käytettäisiin siten 321 765 000 euroa.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi-
nisteriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:



HE 139/2002 vp 3

Lakiehdotus

Laki

raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä 23

päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1054/2001) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Jakosuhteisiin siirtyminen

— — — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä ja tämän pykä-

län 1 momentissa säädetään, vuosina 2002 ja
2003 osoitetaan 1 §:ssä tarkoitetut määrära-
hat pykälässä tarkoitettuihin käyttötarkoituk-

siin valtion talousarviossa tarkemmin päätet-
tävällä tavalla.

———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki

raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä 23

päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1054/2001) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Jakosuhteisiin siirtyminen

— — — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä ja tämän pykä-

län 1 momentissa säädetään, vuonna 2002
osoitetaan 1 §:ssä tarkoitetut määrärahat
pykälässä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin
valtion talousarviossa tarkemmin päätettä-
vällä tavalla.

— — — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä ja tämän pykä-

län 1 momentissa säädetään, vuosina 2002
ja 2003 osoitetaan 1 §:ssä tarkoitetut määrä-
rahat pykälässä tarkoitettuihin käyttötarkoi-
tuksiin valtion talousarviossa tarkemmin
päätettävällä tavalla.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2003.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———


