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Rahapeliasioiden neuvottelukunnan jäsenvaihdokset ja pysyvä asiantuntija 

Arpajaislain (1047/2001) 42 a §:n mukaan sisäministeriön yhteydessä toimii 
valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta. Rahapeliasioiden 
neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (658/2017) 
säädetään neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta. 

Valtioneuvosto on 21.11.2019 asettanut rahapeliasioiden neuvottelukunnan 
25.11.2019 alkaen eduskunnan vaalikauden ajaksi, kuitenkin uuden 
neuvottelukunnan asettamiseen saakka. 

Neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan, jos 
neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, 
sisäministeriö määrää tai nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen tai 
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Sisäministeriölle on toimitettu seuraavat esitykset jäsenvaihdoksista: 

Valtioneuvoston kanslia on 7.4.2020 päivätyssä kirjeessään esittänyt, että 
jäseneksi nimitettäisiin finanssineuvos Esko Pyykkönen ja varajäseneksi 
finanssineuvos Minna Pajumaa. 

Vasemmistoliittoa jäsenenä neuvottelukunnassa edustanut tohtori Riitta 
Matilainen on 6.5.2020 päivätyssä kirjeessään pyytänyt eroa 
neuvottelukunnan jäsenyydestä. Vasemmistoliitto on 10.6.2020 päivätyssä 
kirjeessään esittänyt, että jäseneksi nimitettäisiin yhteiskuntatieteiden 
maisteri Antti Kettunen. 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 13.5.2020 päivätyssä kirjeessään esittänyt, 
että varajäseneksi nimitettäisiin kansanedustaja Mari-Leena Talvitien tilalle 
kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 

Poliisihallitus on 5.6.2020 päivätyssä kirjeessään esittänyt, että varajäseneksi 
nimitettäisiin ryhmäpäällikkö Jarkko Mikkolan tilalle poliisijohtaja Sanna 
Heikinheimo. 

Suomen Hippos ry on 11.6.2020 päivätyssä kirjeessään pyytänyt Vesa Mäkisen 
eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä ja esittänyt, että jäseneksi nimitettäisiin 
1.9.2020 alkaen toimitusjohtaja Sami Kauhanen. 

Sisäministeriö nimittää rahapeliasioiden neuvottelukunnan uusiksi jäseniksi ja 
varajäseniksi ministeriölle tehtyjen esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt: 

jäseneksi finanssineuvos Esko Pyykkönen, valtioneuvoston kanslia ja 
varajäseneksi finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia 
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poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen, Poliisihallitus, varajäseneksi poliisijohtaja 
Sanna Heikinheimo, Poliisihallitus 

jäseneksi yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kettunen, Vasemmistoliitto r.p. 
(varajäsenenään tutkija Mikko Meriläinen, Vasemmistoliitto r.p.) 

kansanedustaja Wille Rydmanin, Kansallinen Kokoomus r.p., varajäseneksi 
kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, Kansallinen Kokoomus r.p. 

jäseneksi 1.9.2020 alkaen toimitusjohtaja Sami Kauhanen, Suomen Hippos ry 
(varajäsenenään jalostusjohtaja Minna Mäenpää, Suomen Hippos ry)  

Neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan 
sisäministeriö voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita.  

Sisäministeriö nimittää neuvottelukunnan pysyväksi asiantuntijaksi 
arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvion Poliisihallituksesta. 

 

Sisäministeri  Maria Ohisalo 

 

Neuvotteleva virkamies Elina Rydman 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 03.07.2020 klo 13:45. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

  
Jakelu  Neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet 
  
Tiedoksi  Maa- ja metsätalousministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiovarainministeriö 
Poliisihallitus 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 
Perussuomalaiset r.p. 
Kansallinen Kokoomus r.p. 
Suomen Keskusta r.p. 
Vihreä liitto r.p. 
Vasemmistoliitto r.p. 
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 
Liike Nyt r.p. 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Suomen Hippos ry 
Riitta Matilainen 
 

 


