
 

Asia: Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n lausunto hallituksen esityksestä arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta 

Viite: Lausuntopyyntö 7.1.2021, Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta (SMDno-2019-2239) 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä arpajaislain 
muuttamiseksi. 

 

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kannattaa esityksen tavoitteita 

Lakiesityksessä ehdotetaan useita toimenpiteitä ja uudistuksia, joilla voidaan vähentää rahapelaamisesta 
aiheutuvia haittoja. Suomen Sinfoniaorkesterit ry kannattaa näitä muutoksia. Voidaan todeta, että 
rahapeliongelmat ovat siirtymässä verkkoon, joten sekä Veikkaus Oy:n pelien sekä ulkomaille suuntautuvan 
pelaamisen haittojen ehkäisy on tärkeää.  Suomalaisen rahapelijärjestelmän haittojen vähentäminen ja 
vastuullisuuden parantaminen mm. pakollisen tunnustautumisen kautta lisää yksinoikeuteen perustuvan 
rahapelijärjestelmän kannatusta kansalaisten keskuudessa.  

Kanavointikyvyn vahvistaminen ja arpajaisveroprosentin lasku pysyvästi  

Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotolla on erityinen yhteiskunnallinen merkitys, koska tuottoa käytetään 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja mm. OKM rahoittaa kulttuuria ja taidetta Veikkaus Oy:n tuotoista. 
Esimerkiksi esittävän taiteen ja näin ollen orkestereiden valtionosuuksista noin 50 % katetaan 
veikkausvoittovaroilla. Koska rahapelihaittojen ehkäiseminen vähentää Veikkaus Oy:n tuottoja ja 
yleishyödyllisen toiminnan rahoitusta, tarvitaan Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamista. Suomen 
Sinfoniaorkesterit ry kannattaa lakiesityksessä kuvattua mahdollisuutta Veikkaus Oy:n uuden liiketoiminnan 
käynnistämistä. Lakiesityksen linjaus siitä, että uuden liiketoiminnan tuotot jaettaisiin yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin, on kannatettava. Ulkomaille pelaamisen markkinointiin on voitava puuttua.   

Erityisen tärkeää on laskea arpajaisveroprosenttia pysyvästi.  Suomen Sinfoniaorkesterit ry kannattaa 
arpajaisveroprosentin laskua nykyisestä 12 prosentista 5,5 prosenttiin ja toivoo, että prosentti laskisi 
pysyvästi eikä määräaikaisesti. Tämä vahvistaisi rahapelituottojen yleishyödyllistä vaikuttavuutta ja 
vahvistaisi kulttuurin ja taiteen valtakunnallista saatavuutta ja saavutettavuutta.  

Vähenevien määrärahojen kompensoiminen yleishyödylliselle toiminnalle 

Rahapelihaittojen vähentäminen on tärkeää, mutta on myös huolehdittava tuottojen myönteisistä 
yhteiskunnallisista vaikutuksista yleishyödyllisen toiminnan kautta. Jotta rahapelituottojen väheneminen ei 
aiheuta ongelmia suomalaisten hyvinvoinnissa, niin tuottojen väheneminen pitäisi kompensoida 
yleiskatteellisista budjettivaroista hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. 
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Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (SUOSIO) tehtävä on edistää ja kehittää maamme ammattimaista 
orkesteritoimintaa. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:llä on 31 jäsenorkesteria: Avanti! Kamariorkesteri, 
Helsingin Barokkiorkesteri, Helsingin kaupunginorkesteri, Hyvinkään Orkesteri, Joensuun 
kaupunginorkesteri, Jyväskylä Sinfonia, Kemin kaupunginorkesteri, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, 
Kuopion Kaupunginorkesteri, Kymi Sinfonietta, Sinfonia Lahti, Lapin kamariorkesteri, Lappeenrannan 
kaupunginorkesteri, Lohjan kaupunginorkesteri, Mikkelin kaupunginorkesteri, Oulu Sinfonia, Pori 
Sinfonietta, Radion sinfoniaorkesteri, Savonlinnan Orkesteri, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Sibelius-
Akatemian sinfoniaorkesteri, Sinfoniaorkesteri Vivo, Sinfonietta Lentua, Suomalainen barokkiorkesteri, 
Suomen Kansallisoopperan orkesteri, Tampere Filharmonia, Tapiola Sinfonietta, Turun filharmoninen 
orkesteri, Umo Helsinki Jazz Orchestra, Vaasan kaupunginorkesteri ja Vantaan viihdeorkesteri. 


