Kutsu arpajaislain uudistamista koskevaan kuulemis- ja
keskustelutilaisuuteen
Sisäministeriö järjestää keskiviikkona 11.11.2020 klo 10-14 arpajaislain
uudistamista koskevan kuulemis- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuus
järjestetään etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä. Tilaisuuden avaa
sisäministeri Maria Ohisalo.
Sisäministeriö asetti 31.1.2020 arpajaislain rahapelitoimintaa koskevan
sääntelyn uudistamista koskevan hankkeen (SM051:00/2019). Lisätietoja
hankkeesta voi lukea sisäministeriön verkkosivuilta hanketta koskevalta
hankesivulta. Hankkeen tavoitteena on pääministeri Sannan Marinin
hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita
erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen
edelleen tehostamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää
lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin tukea Veikkaus Oy:n
toimintaedellytyksiä kanavointikykyisen yksinoikeusjärjestelmän
vahvistamiseksi.
Lisätietoja hankkeessa selvitettävistä asiakokonaisuuksista on kutsun
lopussa.
Tilaisuuden ohjelma

klo 9.45 Teams-tila avataan
klo 10.00-10.10 Tilaisuuden avaus
sisäministeri Maria Ohisalo
klo 10.10- 10.20 Kuulemistilaisuuden tavoite ja kulku
lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, sisäministeriö
klo 10.20-10.40 hankkeen esittely
neuvotteleva virkamies Elina Rydman ja neuvotteleva virkamies
Jukka Tukia, sisäministeriö
klo 10.40-12.00 Osallistujien puheenvuorot
klo 12.00-12.20 tauko
klo 12.20-13.55 Osallistujien puheenvuorot ja keskustelu
klo 13.55-14.00 Tilaisuuden päättäminen
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Pyydämme osallistujia valmistautumaan kertomaan ja esittämään
näkemyksiään kutsun lopussa esitetyistä hankkeeseen sisältyvistä
asiakokonaisuuksista.
Pyydämme toimittamaan viimeistään 5.11.2020 sähköpostitse osoitteeseen
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi:
− tilaisuuteen osallistuvat
− tiedon siitä, aikooko osallistuja käyttää tilaisuudessa puheenvuoron
− puheenvuoron teema
− puheenvuoron aikana mahdollisesti käytettävän materiaalin ja
− tiedon siitä, voidaanko toimitettu materiaali tarvittaessa julkaista
hankeen verkkosivuilla.
Yksittäinen puheenvuoro voi tilaisuuteen käytettävissä olevan ajan vuoksi
kestää enintään 5 minuuttia.
Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.
Kutsun voi välittää edelleen sidosryhmille ja muille tahoille, jotka voisivat
olla kiinnostuneita osallistumaan tilaisuuteen.
Lisätietoja arpajaislakihankkeesta sekä kuulemistilaisuudesta antavat
neuvotteleva virkamies Elina Rydman (elina.rydman@intermin.fi, puh. 295
488 586) ja neuvotteleva virkamies Jukka Tukia (jukka.tukia@intermin.fi,
puh. 0295 488 573) sisäministeriöstä.
Lisätietoja tilaisuuden teknisistä käytännön järjestelyistä antaa
säädösvalmisteluavustaja Krista Peltonen (krista.peltonen@intermin.fi, puh.
0295 488 669) sisäministeriöstä.
Hankkeen tehtävä

Hankkeen tehtävänä on edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti
valmistella mietintö arpajaislain ja tarvittavan muun lainsäädännön
kehittämiseksi seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:
•
•
•

pakollisen tunnistautuneen pelaamisen laajentaminen hajasijoitetusta
raha-automaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen muun ohella
pelaajan itselleen asettaman pelikiellon mahdollistamiseksi
raha-automaattien sijoittelua ja rahapelien myyntipisteiden
sijoittumista koskeva sääntely
rahapelien markkinointia ja arpajaislain vastaista markkinointia koskeva
sääntely
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•
•
•
•
•
•
•

peli- ja pelaajadatan kerääminen ja hyödyntäminen rahapelihaittojen
seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa sekä Veikkaus Oy:n
vastuullisen asiakkuuden mallin mahdollistamiseksi
pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi
voimassa olevaksi
maksuliikenteelle asetettavien estojen käyttöönottamisen selvittäminen
yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen
rajoittamiseksi
Veikkaus Oy:n liiketoiminnan mahdollinen kehittäminen yritysten
väliseen liiketoimintaan
peliserverin sijaintiin liittyvät kysymykset
kansainvälisten yhteispoolipelien edellyttämät muutokset
totopelaamisessa ja
vedonlyöntipelien uudistukseen liittyvät muutostarpeet.

Hankkeen työryhmän puheenjohtaja
Lainsäädäntöjohtaja

Jakelu

Katriina Laitinen

A-klinikkasäätiö
Alkoholitutkimussäätiö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Euteller Oy
Finanssiala ry
Finland Festivals ry
Helsingin yliopisto CEACG
Kansalaisareena ry
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
KULTA Ry
Kuopion Seudun Mielenterveysseura Hyvä Mieli Ry
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
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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
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

Ministeri Ohisalo
Valtiosihteeri Parviainen
Erityisavustaja Kerman
Kansliapäällikkö Pimiä
SM/viestintä
Rahapeliasioiden neuvottelukunta
Arpajaislakihankkeen ohjausryhmä ja työryhmä

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi

