
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

S e l v i t y s o s a :  Valtioneuvosto on antanut arpajaislain (1047/2001) nojalla Raha-automaattiyhdistykselle rahape-
liluvan yksinoikeudella raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen sekä pelikasi-
notoimintaan. Rahapelitoiminnasta saatavat varat käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
myönnettävinä avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Varat myönnetään harkinnan-
varaisina avustuksina hakemusten perusteella.

Raha-automaattiyhdistys käsittelee avustushakemukset, laatii avustusten jakoehdotuksen ja hallinnoi avustusten
maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja tekee avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa raha-automaattiavustuksista
säädetyn lain (1056/2001) ja eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan rapor-
tin muodosta säädetyn sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (453/2013) mukaisesti. Avustuksista päättää Raha-
automaattiyhdistyksen hallituksen ehdotuksen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettiin vuonna 2013 avustuksia 301,0 milj. euroa yleishyödyllisille yh-
teisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin
nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 68,2 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 30,6
milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 3,5 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä pal-
velleiden kuntoutukseen, Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö oli yhteensä 282,2 milj. euroa. Vuoden 2012 tuo-
tosta jätettiin jakamatta 47,4 milj. euroa.

Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2014 yhteensä 421,7 milj. euroa. Tästä määrästä
jaettaisiin avustuksina 308 milj. euroa momentilta 33.90.50. Lisäksi osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä
113,7 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntou-
tustoiminnan menoihin sekä rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Vastaava tulo 421 695 000 euroa on
merkitty momentille 12.33.90. Vuoden 2013 tuottoa jäisi myöhemmin käytettäväksi 72,2 milj. euroa.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja so-
siaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 308 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001)

17 §:n 2 momentissa ja 22 §:n 1 ja 3 momentissa mainit-
tuihin tarkoituksiin.

S e l v i t y s o s a :  Sosiaali- ja terveysministeriö on
alustavasti sopinut Raha-automaattiyhdistyksen kanssa
seuraavista tulostavoitteista avustustoiminnalle vuodelle
2014:

Avustustoiminnan lähtökohtana on avustusstrategian
(2012—2015) kolme päälinjaa: avustuksia suunnataan 1)
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, 2)
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongel-
mien ehkäisemiseen ja 3) ongelmia kohdanneiden autta-
miseen.

Järjestöt tarjoavat ihmisille mahdollisuuden osallistua,
toimia ja vaikuttaa sekä saada mm. vertaistukea. Ne
edistävät jäsenistönsä, jonkin erityisryhmän, väestönosan
tai koko väestön terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämisessä ja ko. toimintaan liittyvien
uusien toimintatapojen kehittämisessä.

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen on
jäsennetty Raha-automaattiyhdistyksen avustusstrate-

giassa kolmen päälinjan muodostamaksi kokonaisuudek-
si. Ensimmäiseen päälinjaan sisältyvät toiminnot, joilla
vahvistetaan hyvinvoinnin, normaalin arkielämän, yh-
teisöllisyyden ja osallisuuden toteutumista. Teema-aluei-
ta ovat muun muassa ihmisten osallistumisen ja mukana-
olon edistäminen, hyvinvoinnille suotuisten elämäntapo-
jen ja valintojen mahdollistaminen sekä ihmisten vaikut-
tamismahdollisuuksien edistäminen.

Toiseen päälinjaan kuuluvat toiminnot, joilla ehkäis-
tään erilaisia terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaa-
via ongelmia tai riskejä. Teema-alueita ovat mm. ter-
veyttä uhkaavien ongelmien havaitseminen ja varhainen
puuttuminen niihin, sosiaalista hyvinvointia ja turvalli-
suutta uhkaavien ongelmien ehkäiseminen sekä omaeh-
toisen suoriutumisen edistäminen myös elämän riskiti-
lanteissa sekä ongelmien ja riskien vähentäminen vaikut-
tamalla niiden kehitykseen.

Kolmannessa päälinjassa on kyse ihmisten auttamises-
ta ja tukemisesta tilanteissa, joista selviämisessä tarvi-
taan erityisesti myös kanssaihmisten apua ja tukea. Tee-
ma-alueita ovat järjestölähtöisen avun ja tuen tarjoami-
nen kanssaihmisille, käyttäjä- ja asiakasnäkökulman ja -
kokemuksen varmistaminen palveluiden kehittämisessä
sekä syrjäytyneiden auttaminen ja tukeminen heidän saa-
misekseen yhteiskunnan mahdollisuuksien ja palvelui-
den piiriin.
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Elinkeinotoimintaan verrattavaan, korvausta vastaan
tapahtuvaan, palvelutoimintaan ei avustuksia myönnetä
kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi. Avustukset koh-
dennetaan raha-automaattiavustuksista annetun lain mu-
kaisesti järjestötoimintaan, joka toteutetaan ostopalvelu-
ja kilpailuttamisjärjestelmien ulkopuolella.

Palveluihin liittyvässä kehittämistoiminnassa ediste-
tään soveltuvilta osin järjestöjen ja kuntien välistä yh-
teistoimintaa. Avustusten suuntaamisessa huomioidaan
myös hallitusohjelman toteuttamiseen mahdollisesti si-
sältyvät kehittämis- tms. ohjelmat siltä osin kuin ne so-

veltuvat Raha-automaattiyhdistyksen avustusstrategian
raamittamaan avustusjärjestelmään ja kansalaisjärjestö-
jen toimintaan sekä ovat sosiaali- ja terveysministeriön
ja Raha-automaattiyhdistyksen välisen tulossopimuksen
linjausten mukaisia.

Avustusmäärärahan käyttö vuosina 2012—2014
Vuodesta 2012 lähtien avustusmäärärahan käyttösuun-

nitelma tehdään avustusstrategian kolmen päälinjan mu-
kaisella jaottelulla.

Avustusstrategian 2012—2015 päälinjojen mukainen esitys (milj. euroa)
 2013 2014
   
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 88 90
Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 93 95
Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen 120 123
Yhteensä 301 308

Avustusmäärärahan käyttö vuosina 2012—2014 (milj. euroa)
 2012 2013 2014
    
Järjestötoiminnan rakenteiden tukeminen 69 90 92
Matalan kynnyksen osallistumis- ja toimintapaikat 20 26 27
Loma- ja leiritoiminta 15 18 18
Viestinnällinen vaikuttaminen ja koulutus 24 23 24
Ryhmämuotoinen tuki ja toimintakyvyn edistäminen 42 41 42
Yksilöllinen tuki ja toimintakyvyn edistäminen 26 32 33
Asumisen edistäminen ja kehittäminen 33 21 21
Palvelujärjestelmän ja toimintakokonaisuuksien kehittäminen 36 30 31
Kriisiauttaminen 17 20 20
Yhteensä 282 301 308

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain vuosina 2012—2014 (milj. euroa)
 2012 2013 2014
    
Yleisavustukset 52 53 54
Kohdennetut toiminta-avustukset 133 135 138
Investointiavustukset 31 41 42
Projektiavustukset 66 72 74
Yhteensä 282 301 308
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Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutok-
set (1 000 euroa)
  
RAY:n tuottoarvion kasvu momentilla 12.33.90 7 000
Yhteensä 7 000

2014 talousarvio 308 000 000
2013 talousarvio 301 000 000
2012 tilinpäätös 282 180 000
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