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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om ändring av 2 § i lagen om användning av av-
kastningen av penninglotterier samt tippnings- och 
vadhållningsspel 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
användning av avkastningen av penninglotte-
rier samt tippnings- och vadhållningsspel 
ändras. Användningen av avkastningen från 
penninglotterier samt tippnings- och vadhåll-
ningsspel för att främja idrott och fysisk fost-
ran, ungdomsarbete, vetenskap och konst en-
ligt de procentandelar som anges i lagens 1 § 

påskyndas så, att det sista året då anslagen 
används för statsandelar enligt biblioteksla-
gen är 2009.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2006 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
2006. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna  

ändringar 

I 1 § i lagen om användning av avkastning-
en av penninglotterier samt tippnings- och 
vadhållningsspel (1054/2001) föreskrivs att 
anslag som motsvarar avkastningen av pen-
ninglotterier samt tippnings- och vadhåll-
ningsspel skall anvisas i statsbudgeten och 
fördelas enligt följande: 25 procent för att 
främja idrott och fysisk fostran, 9 procent för 
att främja ungdomsarbete, 17,5 procent för 
att främja vetenskap, 38,5 procent för att 
främja konst och resterande 10 procent för 
ovan nämnda ändamål på det sätt som årligen 
närmare bestäms i statsbudgeten. 

Enligt lagens 2 § 1 mom. sker det i finansi-
eringen av statsandelar enligt bibliotekslagen  
under 2003—2011 en stegvis övergång från 
finansiering som baserar sig på användning 
av avkastningen av tippnings- och vadhåll-
ningsspel till finansiering via statsbudgeten 

enligt den tabell som ingår i momentet.  En-
ligt paragrafens 2 mom. anvisas anslagen för 
ovan avsedda ändamål åren 2002 och 2003 
dock på det sätt som anges närmare i stats-
budgeten. 

På grund av statsekonomiska omständighe-
ter och ökad avkastning av tippningsvinst-
medlen kan tidtabellen i lagens 1 § påskyn-
das med två år. I enlighet med detta skall fi-
nansieringen av statsandelarna enligt biblio-
tekslagen i sin helhet finansieras via stats-
budgeten två år tidigare än avsett, och av-
kastningen från penninglotterier samt tipp-
nings- och vadhållningsspel inte längre efter 
2009 användas för statsandelar enligt biblio-
tekslagen.  

Med anledning av vad som anförts ovan fö-
reslås att 2 § 1 mom. i lagen om användning 
av avkastningen från penninglotterier samt 
tippnings- och vadhållningsspel ändras så att 
avkastningen från penninglotterier samt tipp-
nings- och vadhållningsspel från och med 
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2010 i sin helhet skall användas för att främja 
idrott och fysisk fostran, ungdomsarbete, ve-
tenskap och konst.  
 
2.  Proposit ionens konsekvenser 

Enligt propositionen överförs anslagen för 
bibliotekens statsandelar från tippnings-
vinstmedlen till budgetfinansiering så att 
överföringen år 2006 är ca 10 miljoner euro, 
år 2007 ca 11 miljoner euro, år 2008 ca 12 
miljoner euro och år 2009 ca 12,9 miljoner 
euro större än vad den gällande övergångsbe-
stämmelsen förutsätter.  

I propositionen om statsbudgeten för 2006 
anvisas tippnings- och penninglotterivinst-
medel för främjande av idrott och fysisk fost-
ran, ungdomsarbete, vetenskap och konst 
samt för statsandelar till biblioteken enligt 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (635/1998) till en summa 
på sammanlagt 391 424 000 euro. Av denna 
summa skall 39 961 000 euro användas för 
statsandelar till biblioteken. För ändamålen 
enligt 1 § i lagen om användning av avkast-
ningen av penninglotterier samt tippnings- 
och vadhållningsspel kommer därmed att an-
vändas sammanlagt 351 463 000 euro, varav  

75 739 000 euro, dvs. 21,5 procent, för att 
främja vetenskap, 146 419 000 euro, dvs. 
41,7 procent, för  att främja konst, 
95 077 000 euro, dvs. 27,1 procent, för att 
främja idrott och fysisk fostran och 
34 228 000 euro, dvs. 9,7 procent, för att 
främja ungdomsarbete. 

  
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. 

 
4.  Andra omständigheter  som 

inverkar på proposit ionen 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2006 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 
5.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2006. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen  
av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vad-

hållningsspel av den 23 november 2001 (1054/2001) 2 § 1 mom. som följer: 
 

2 § 

Övergångstid 

Utan hinder av 1 § får anslag i statsbudge-
ten för statsandelar enligt bibliotekslagen 
(904/1998) åren 2003—2009 finansieras med 
avkastningen av penninglotterier samt tipp-
nings- och vadhållningsspel högst enligt pro-
centsatserna i tabellen nedan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År Största belopp som av avkastningen av 
penninglotterier samt tippnings- och 
vadhållningsspel får användas för 
statsandelar enligt bibliotekslagen, i 
procent av de i statsbudgeten anvisade 
anslagen för ändamålet 
 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
 

85 
75 
65 
44 
33 
22 
11 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 16 september 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Kulturminister Tanja Karpela 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen  
av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vad-

hållningsspel av den 23 november 2001 (1054/2001) 2 § 1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Övergångstid 

Utan hinder av 1 § får anslag i statsbudge-
ten för statsandelar enligt bibliotekslagen 
(904/1998) åren 2003—2011 finansieras 
med avkastningen av penninglotterier samt 
tippnings- och vadhållningsspel högst enligt 
procentsatserna i tabellen nedan 
 

År Största belopp som av avkastningen 
av penninglotterier samt tippnings- 
och vadhållningsspel får användas 
för statsandelar enligt biblioteksla-
gen, i procent av de i statsbudgeten 
anvisade anslagen för ändamålet 
 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

85 
75 
65 
55 
45 
35 
25 
15 
5  

2 § 

Övergångstid 

Utan hinder av 1 § får anslag i statsbudge-
ten för statsandelar enligt bibliotekslagen 
(904/1998) åren 2003—2009 finansieras 
med avkastningen av penninglotterier samt 
tippnings- och vadhållningsspel högst enligt 
procentsatserna i tabellen nedan 
 

År Största belopp som av avkastningen 
av penninglotterier samt tippnings- 
och vadhållningsspel får användas 
för statsandelar enligt biblioteksla-
gen, i procent av de i statsbudgeten 
anvisade anslagen för ändamålet 
 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

85 
75 
65 
44 
33 
22 
11 

  

 — — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den     200 . 
Åtgärder som verkställigheten av denna 

lag förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

——— 
 


