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Valmistelun taustaa: Kohti yhtä peliyhtiötä
• Kolmen hallituskauden aikainen valmistelu
• Suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoiset ratkaisumallit työryhmä
- rahapeliyhteisöt yhdistetään osittain tai kokonaan
- yksinoikeusjärjestelmä pohjamallina paras
- yhteisöjen osuudet yhtiön tuotoista (53 - 43 - 4 %)
• Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 30.6.2015
- kaikki kolme rahapeliyhteisöä yhdistetään
- yhdistymistä valmistelemaan väliaikainen integraatioyhtiö
- elokuun aikana yhteisymmärryspöytäkirja integrointiyhtiön
työstä ja periaatteista
- erityistä huomiota kiinnitetään rahapeliyhteisöjen
henkilöstöön ja tuottojen saajiin liittyviin kysymyksiin
- peliyhtiöt antoivat kukin oman lausuntonsa
yhteisymmärryspöytäkirjasta
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Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi
17.9.2015 yhtiön perustamisesta
•

Suomalainen rahapelijärjestelmä perustuu yksinoikeusjärjestelmään; se turvaa parhaiten rahapeleihin osallistuvien
oikeusturvan, estää parhaiten peleihin liittyvät väärinkäytökset ja
vähentää rahapelaamiseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä
haittoja. Yleishyödyllisyys säilyy.

•

Yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi Fintoto Oy:n, Veikkaus
Oy:n ja Raha-automaattiyhdistyksen rahapelitoiminnat yhdistetään yhteen valtion kokonaan omistamaan rahapeliyhtiöön.
Yhdistämisratkaisussa nykyisten rahapeliyhteisöjen olemassa
olevat rahastoidut varat käytetään kunkin rahapeliyhteisön omia
edunsaajia koskeviin käyttötarkoituksiin.
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• Yhdistämishankkeen kokonaiskoordinaatiovastuu kuuluu sisäasiainministeriölle. Hanke organisoidaan yhteisymmärryspöytäkirjaan
kirjatun mukaisesti. Hankkeen etenemistä seurataan
parlamentaarisesti.
• Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan väliaikainen integraatioyhtiö,
jonka hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista puheenjohtajan ja kaksi
jäsentä nimeää valtio ja jokainen kolmesta peliyhteisöstä nimeää kukin
yhden.
• Toisessa vaiheessa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
vastaa uuden rahapeliyhtiön perustamisvalmistelusta yhteistyössä
peliyhtiöiden kanssa.
• Sisäasiainministeriön johdolla käynnistetään lainsäädäntöhanke
(Arpajaislaki) yhdistymisen edellyttämien lakimuutosten ja uuden
tuotonjakolain valmistelemiseksi

• Yhdistymisratkaisussa yhteisöjen henkilöstöön ja edunsaajiin liittyviin
kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota
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Integrointiyhtiön tehtävät
• Integrointiyhtiön tehtävänä on varmistaa pelikehityksen jatkuvuus,
investointien koordinointi sekä yhteistyön ja integraation
käynnistyminen, kunnes lainsäädäntö tulee voimaan ja perustetaan
uusi rahapeliyhtiö. Rahapeliyhtiön aloittaessa toimintansa integrointiyhtiö
puretaan tai vaihtoehtoisesti sen toimintaa muutetaan siten, että se voisi
jatkaa uutena, perustettuna rahapeliyhtiönä
• Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa uuden yhtiön
perustamisvalmistelusta yhteistyössä peliyhteisöjen kanssa.
• Tässä perustamisvalmistelussa määritellään yhdistymisen tekninen
toteutustapa ja sen taloudelliset ja muut ehdot, mukaan lukien arvioidut
perustamiskustannukset ja niiden jako, laaditaan yhtiöjärjestys sekä
valmistellaan hallituksen ja hallintoneuvoston valinnat.
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• Perustetun yhtiön hallitus valmistelee tulevan rahapeliyhtiön
organisaatiorakenteen sekä ottaa hoitaakseen rekrytointiprosessit
ja muun toiminnan käynnistämisen.

• Rahapeliyhtiön perustamisesta päättää valtioneuvosto.
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Fuusion valmistelu STM:ssä
• STM:n virkamiesten osallistuminen sisäasiainministeriön
työryhmiin; asiantuntijaryhmä, lainsäädäntöryhmä ja
tuotonjakoryhmä
• Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä RAY:n avustusosaston
kanssa kuullen Soste ry:tä

• Ohjausryhmä, jossa molemmista organisaatioista 4 edustajaa
• Alaryhmiä tarvittava määrä esim. henkilöstön, omaisuuden,
avustusvalmistelun, asetuksen valmistelun sekä seurannan ja
valvonnan alueelta
• STM- RAY - Soste ry:n yhteiset säännölliset kokoukset kerran
kuukaudessa
• sovitaan tiedottamisesta ja sen vastuista
7

28.9.2015 Raimo Ikonen

Raportointi hankkeesta
• kuukausittain raportointi ministerin johtoryhmän kokouksessa
• keskeisissä vaiheissa talouspoliittisen ministerivaliokunnan
kokouksissa
• hallituksen strategiaistunnoissa tarpeen mukaan
• STM:n virkamiesjoryssä säännöllisesti
• STM - RAY - Soste ry:n välisessä epävirallisessa
kokouksessa säännöllisesti
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Periaatteita fuusion toteuttamisessa
• avustustoiminnan kustannuksista vastaa uusi rahapeliyhtiö
• yhteistyö STM - RAY - Soste ry:n välillä tiivistä, ennakoivaa ja
rakentavaa
• hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudatetaan uusissa järjestelyissä
• tavoitteena yhtenäinen ja yhteinen jakoesityksen
valmisteluprosessi substanssiministeriöiden ohjauksessa
• hallinnon läpinäkyvyys, legitiimisyys ja esteettömyys (jääviys)
• edunsaajien huomioiminen valmisteluprosessissa ja
linjauksissa
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Järjestöjen rooli
• kiinteämpi yhteistyö eri toimijoiden välillä, hallitusohjelman linjaus
• yhteistoiminta uusien kuntien kanssa suuri haaste erityisesti hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen alueella
• uusi itsehallintoalue ja sote muokkaavat yhteistyötä
• järjestöt vahvasti mukana hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanossa

• maahanmuuttotilanteiden hallintaan tarvitaan kolmatta sektoria
• kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen ja avun tarjoaminen
• kaikilla järjestöillä suoraan hakumahdollisuudet
• selkeät legitiimit hallintoratkaisut, joissa edunsaajat omalla roolillaan
mukana
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Toiminnan ja talouden ohjauksen kokonaiskuva
STRATEGINEN
HALLITUSOHJELMA

Hallituksen
toimintasuunnitelma

hallitusohjelman
seuranta

STM:N HALLINNONALAN
STRATEGIA

Julkisen talouden
suunnitelma (JTS)

STM:N HALLINNONALAN
4-VUOTINEN HALLITUSOHJELMAN
TOIMEENPANOSUUNNITELMA

VIRASTOJEN JA LAITOSTEN
TULOSSOPIMUKSET
Hankesalkku

VIRASTON / LAITOKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA

STM:N TOIMINTASUUNNITELMA
Hankesalkku

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

virallinen raportointi (2 x vuodessa)
suunnittelupäivät (kevät), arviointipäivät (syksy)

Tilinpäätös, toimintakertomus ja
ministeriön kannanotto
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Kärkihankkeiden toteutus
• Viisi strategista painopistettä kärkihankkeineen ja
rakenteelliset uudistukset eli reformit = hallituksen
muutosohjelma
• 1,6 mrd euroa 26 kärkihankkeeseen ja korjausvelan
pienentämiseen vuosina 2016 - 2018
• Reformit: eläkeuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen,
Tulevaisuuden kunta sekä alue- ja keskushallinnon
uudistukset
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HYVINVOINTI JA TERVEYS
2025: Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa
elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja
ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on
ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja
tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan
enemmän terveyttä ja hyvinvointia.
Hallituskauden tavoitteet painopistealueelle:
• Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikki hallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja
hyvinvointierot ovat kaventuneet.
• Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista
on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen
kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia
valintoja on mahdollistettu enemmän.
• Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
• Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa
on vahvistettu.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja
tietojärjestelmiä.
• Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.
• Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys
lisääntynyt normeja purkamalla.

KÄRKIHANKKEET
Palvelut
asiakaslähtöisiksi
37 milj.
euroa

Terveys,
hyvinvointi
ja
eriarvoisuus
8 milj. euroa

Lapsi- ja
perhepalvelujen
muutosohjelma
40 milj.
euroa

Ikäihmisten
kotihoito ja
omaishoito

Osatyökykyiset
työhön

30 milj.
euroa

15 milj.
euroa
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