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Jakelun mukaan  
 
 

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa ehdotuksesta 
hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
Jakelussa mainitut voivat halutessaan välittää lausuntopyynnön edelleen esimerkiksi 
alaiselle hallinnolleen, jäsenjärjestöilleen ja yhteistyökumppaneilleen. 
Lausuntopyyntö ja ehdotus ovat saatavilla myös sisäministeriön hankesivulta 
tunnuksella SM051:00/2019. 

 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan rahapelihaittojen 
hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen 
yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa 
toimintaympäristössä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että rahapelihaittoja 
torjutaan tehokkaasti ja että rahapelipelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja 
valvottuun pelitarjontaan. Hallitusohjelman mukaan rahapelipolitiikan tavoitteiden 
varmistamiseksi hallitus toteuttaa hallituskauden alussa arpajaislain uudistuksen 
toisen vaiheen. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että arpajaislain vastaiseen 
markkinointiin puututaan tehokkaasti ja että selvitetään keinoja rajoittaa pelaamista 
yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden sivustoille. 
 
Sisäministeriö asetti 31.1.2020 arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen, jonka 
tavoitteena oli hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita 
erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen 
edelleen tehostamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi selvittää lainsäädännöllisiä 
keinoja, joilla voitaisiin tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä kanavointikykyisen 
yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi. 
 
Ehdotus hallituksen esitykseksi on valmisteltu sisäministeriön asettamassa 
hankkeen työryhmässä. Työryhmän jäseninä ja varajäseninä toimivat edustajat 
valtioneuvoston kansliasta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, maa- ja 
metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja 
elinkeinoministeriöstä, Poliisihallituksesta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta. Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat edustajat sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä ja Veikkaus Oy:stä. Hankkeessa kuultiin 
laaja-alaisesti eri ministeriöiden, viranomaisten ja järjestöjen asiantuntijoita sekä 
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja Ålands Penningautomatföreningin 
edustajia. Hankkeen yhteydessä järjestettiin lisäksi kuulemis- ja keskustelutilaisuus, 
johon osallistui useita kymmeniä eri sidosryhmien edustajia.  
 

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM051:00/2019
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Hallitus on syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä linjannut, että tavoitteena on 
antaa hallituksen esitys eduskunnalle kesäkuussa 2021. Lakiehdotus on ennen sen 
antamista eduskunnalle ilmoitettava Euroopan komissiolle teknisiä määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevassa ilmoitusmenettelyssä. 
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäministeriön kirjaamoon sähköisessä 
muodossa (mieluiten Word-muodossa tai tekstitunnistettuna Pdf-tiedostona) 
osoitteeseen kirjaamo(at)intermin.fi sekä tiedoksi sisäministeriön poliisiosaston 
lainsäädäntöyksikköön osoitteeseen 
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto(at)intermin.fi viimeistään 5.2.2021 
Lausunnonantajia pyydetään käyttämään lausunnon viitteenä sisäministeriön 
diaarinumeroa SMDno-2019-2239.  
 
Lausuntoaika on lyhyempi kuin laajoilta esityksiltä edellytettävä kahdeksan viikkoa. 
Lyhyempi lausuntoaika johtuu hallituksen linjauksesta antaa hallituksen esitys 
eduskunnalle kevätistuntokauden 2021 lopussa. Lyhyempi lausuntoaika voidaan 
katsoa olevan perusteltu myös siksi, että hankkeen valmistelussa on ollut laaja-
alainen työryhmä ja lisäksi keskeisistä ehdotuksista on kuultu eri sidosryhmiä 
hankkeen aikana. 
 
Lisätietoja antavat tarvittaessa 
- neuvotteleva virkamies Jukka Tukia (p. 0295 488 573, jukka.tukia(at)intermin.fi) 
- neuvotteleva virkamies Elina Rydman (p. 0295 488 586, 

elina.rydman(at)intermin.fi) ja 
- erityisasiantuntija Jarkko Mikkola (p. 0295 488 384, 

jarkko.mikkola(at)intermin.fi). 
 

 

 Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa 

 

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 07.01.2021 klo 11:12. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

Liitteet   Ehdotus hallituksen esitykseksi 

Jakelu   Valtioneuvoston kanslia 
Ulkoministeriö 
Oikeusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Opetus-ja kulttuuriministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Työ-ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali-ja terveysministeriö 

 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 
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Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
Keskusrikospoliisi 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Markkinaoikeus 
Oikeusrekisterikeskus 
Poliisihallitus 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Tuomioistuinvirasto 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) / Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen 
Kuopion kaupunki / Kansalaistoiminnan palvelut / Ehkäisevän päihdetyö 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / Perusterveydenhuollon yksikkö 
Porin kaupunki / Satakunnan tulevaisuuden sotekeskushanke 
Porin kaupunki / Terveys- ja sairaalapalvelut / Psykososiaaliset palvelut 
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso / Ehkäisevän työn seutukoordinaatio 

 
Veikkaus Oy 
 
A-klinikkasäätiö 
Alkoholitutkimussäätiö 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Euteller Oy 
Finanssiala ry 
Finanssivalvonta 
Finland Festivals ry 
Helsingin yliopisto CEACG 
Kansalaisareena ry 
KULTA Ry 
Kuopion Seudun Mielenterveysseura Hyvä Mieli Ry 
Kreab Oy 
Luonto-Liitto ry 
Marttaliitto ry 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
Lasten ja nuorten keskus ry 
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry 
Nuorisokeskus Villa Elba 
Paytrail Oyj 
Pelastakaa Lapset ry 
Peluuri/Peliklinikka 
Päivittäistavarakauppa ry 
Sininauhaliitto (ml. Tiltti) 
SOS-Lapsikylä 
Sosped-säätiö (Pelirajat'on) 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  
Sovatek-säätiö 
Suomen Akatemia 
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry 
Suomen elokuvasäätiö  
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Suomen Hippos ry 
Suomen Kansallisooppera 
Suomen Mielenterveysseura 
Suomen museoliitto ry 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 
Suomen Olympiakomitea 
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (OSKU) 
Suomen Palloliitto ry 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP - FS) 
Suomen Pokerinpelaajat ry  
Suomen Punainen Risti (SPR) 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
Suomen Sinfoniaorkesterit ry 
Suomen Teatterit ry 
Suomen Urheiluvedonlyöjät ry 
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (SYL) 
Takuusäätiö 
Terveen rahapelikulttuurin puolesta Terapu ry 
Tieteellisten seurain valtuuskunta 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 
Vesaisten Keskusliitto ry 

 
Tiedoksi   Sisäministeri Ohisalo 

Valtiosihteeri Parviainen 
Erityisavustaja Kerman 
Kansliapäällikkö Pimiä  
Sisäministeriön viestintäyksikkö 
Rahapeliasioiden neuvottelukunta 
Arpajaislakihankkeen ohjausryhmä ja työryhmä 
Lainsäädännön arviointineuvosto 


