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Valtioneuvoston asetus

452/2014

Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1289/2011)

3 ja 12 § seuraavasti:

3 §

Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jä-
sen:

1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä;

2) ei enää täytä jäsenyydelle arpajaislain
(1047/2001) 13 §:n 1 momentissa asetettuja
ehtoja; tai

3) on laiminlyönyt jäsenmaksun suoritta-
misen.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle
jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen an-
tamiseen asiassa paitsi jos erottamisen syynä
on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua
kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan se
eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota
yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jä-
sen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdis-
tyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittä-
väksi.

12 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä
arpajaislain 13 §:n 3 momentissa säädetään,
erityisesti:

1) valmistella yhdistyksen kokouksessa
käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouk-
sen päätökset;

2) hyväksyä toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;

3) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja hänen
suorassa alaisuudessaan olevat johtoryhmän jä-
senet sekä vahvistaa heidän palkkauksensa;

4) päättää sosiaali- ja terveysministeriön
ja yhdistyksen välisen tulossopimuksen puit-
teissa avustusten jaon ja ohjeellisen avustus-
suunnitelman valmistelussa ja avustusten
käytön valvonnassa noudatettavista periaat-
teista ja tavoitteista sekä niiden toteuttami-
seksi tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä;

5) päättää rahapelitoiminnan toimintaperi-
aatteista ja tavoitteista sekä niiden toteuttami-
seksi tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä
arpajaislain ja viranomaispäätösten antamissa
rajoissa;



6) hyväksyä viestinnän periaatteet;
7) hyväksyä työehtosopimukset ja talous-

sääntö;
8) päättää sisäisen tarkastuksen järjestämi-

sen periaatteista;
9) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

10) päättää kirjanpitoarvoltaan yli 300 000
euron arvoisten osakehuoneistojen ja kiinteis-
töjen myynnistä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2014.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen
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