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Arpajaislain uudistamista koskeva kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.11.2020 

Suomen elokuvasäätiö kiittää kutsusta arpajaislain uudistamista koskevaan kuulemis- ja keskustelu-
tilaisuuteen sekä mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valmisteilla olevassa asiassa.   

Suomen elokuvasäätiö kiittää valtioneuvostoa siitä, että Veikkauksen monopoliasema on päätetty säilyttää ja 
toivomme, että nyt uudistettava arpajaislaki antaa Veikkaukselle riittävän kanavointikyvyn ja siten mahdolli-
suuden toimia tämän monopoliaseman mukaisesti. 

Ainoa keino millään tavoin vähentää ja ehkäistä rahapelaamisen haittoja on se, että maassa on yksi laillinen 
toimija, jonka toimintaa voidaan lainsäädännöllä ja viranomaistoiminnalla suitsia. 

Suomen elokuvasäätiö kannattaa tunnistautunutta rahapelaamista ja sitä, että pelaajille asetetaan maksimi-
rajat pelihäviöille. Tämä kaikkeen rahapelaamiseen laajentuva tunnistautuminen takaisi myös pelaajan itse 
itselleen asettaman pelikiellon toimivuuden. 

Edellä mainittu tunnistautuminen ja pelihäviöiden rajoittaminen antaisi mahdollisuuden pitää yllä nyky-
tilannetta, jossa Veikkaus on jo vähentänyt oleellisesti rahapeliautomaattien määrää ja tarkentanut niiden 
sijoittelua. 

Kuten tilastollisestikin on todennettavissa, valitettavasti on aina olemassa tietty osa ihmisiä, jotka addik-
toituvat helposti johonkin asiaan, on se sitten esimerkiksi alkoholi tai uhkapelit. Tämän vuoksi kaikkia raha-
pelitoiminnan haittoja ei voida estää, mutta monopolin avulla näitä haittoja voidaan edes rajoittaa sekä 
addiktiosta kärsivät voidaan tunnistaa ja antaa heille apua heidän tilanteessaan. 

Jotta rahapelaamisen haittoja voidaan parhaiten maassamme hoitaa, on huolehdittava kaikin mahdollisin 
tavoin, että maan ulkopuolelta tulevaa uhkapelitarjontaa estetään ja rajoitetaan. Tämä ulkomaille pelaa-
minen on ymmärtääksemme lain vastaista ja ulkomaille pelaaminen ei myöskään tämän ’epävirallisuuden’ 
vuoksi tuota verotuloja Suomeen, mutta pelaamisen haitat jäävät tänne. 

Suomeen tulisi saada aikaan lainsäädäntö, jonka avulla estetään rahansiirrot ulkomaisille peliyhtiöille ja myös 
mahdollisten voittojen tulouttaminen Suomeen. Lisäksi ulkomaisten pelisivujen mainostaminen Suomessa 
pitäisi kieltää ja estää siltä osin kuin se on mahdollista. Esimerkiksi Suomessa vapaasti näkyviltä televisio-
kanavilta pitäisi kyetä kieltämään ulkomaisen uhkapelitarjonnan mainostaminen. 

Mikäli lainsäädännöllisesti on mahdollista, tulisi Veikkaukselle antaa mahdollisuus luovuttaa tietoja ongelma-
pelaajista tahoille, jotka toimivat uhkapelihaittojen ehkäisytoiminnassa ja peliongelmaisten hoitotyössä.  

Veikkaukselle tulisi antaa mahdollisuus kehittää toimintaansa ja käyttää hyväkseen omaa kehitystyötään 
myös ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa. Tämä ulkomaille suuntautuva liiketoiminta tukisi osaltaan 
Veikkauksen tulonmuodostusta samaan aikaan, kun peliongelmiin ja siten Veikkauksen tuottoihin tullaan 
kotimassa tarttumaan entistä tiukemmin. Yhteistyö muiden pelitoimijoiden kanssa voi edellyttää, että 
joidenkin pelien serverit eivät olisi Suomessa. Tämä ei liene suuri ongelma, sillä voinemme luottaa siihen, 
että asia ratkaistaan kattavin tietosuoja- ja tietoturvallisin järjestelyin.  

Yhteenvetona Suomen elokuvasäätiön kanta on, että Veikkauksen monopoliasema on peliongelmien hoidon 
kannalta oleellisen tärkeä, mutta valtiovallan tulee huolehtia peliongelmaisten pakonomaisen pelaamisen 
rajoittamisesta ja Veikkauksen kanavointikyvystä estämällä kaikin mahdollisin keinoin pelaaminen ulko-
maisille peliyhtiöille ja näiden yhtiöiden pelien mainostaminen Suomessa. 
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