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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA 
LAIKSI ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA  

 

Sisäministeriö on pyytänyt maa- ja metsätalousministeriön lausuntoa hallituksen esi-
tysluonnoksesta laiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  

Esitysluonnoksessa arpajaislakia ehdotetaan muutettavaksi ensinnäkin siten, että ar-
pajaislakiin lisättäisiin säännökset Veikkaus Oy:n rahapelien pelaamiseksi edellytettä-
västä pakollisesta tunnistautumisesta, maksuliikenne-estoista arpajaislailla säännellyn 
yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen rahapelitarjonnan saavutettavuuden estämiseksi, 
Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta kertyvän peli- ja pelaajadatan hyödyntämi-
sestä sekä säännökset arpajaislain vastaisten rahapelien markkinointia koskevan kiel-
topäätöksen ulottamisesta luonnollisiin henkilöihin ja hallinnollisen seuraamusmaksun 
määräämisestä arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Lisäksi arpajaislain markki-
nointia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset Veikkaus 
Oy:n liiketoiminnan mahdollistamiseksi yritysten väliseen liiketoimintaan. Arpajaislakiin 
ehdotettujen muutosten johdosta hallituksen esitysluonnokseen sisältyy myös muutos-
ehdotuksia muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annet-
tuun lakiin, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin sekä sakon täy-
täntöönpanosta annettuun lakiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesityk-
seen ja lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan vuonna 2022. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan esityksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää 
rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja lisäämäl-
lä arpajaislakiin tätä tavoitetta tukevia uusia säännöksiä. Lisäksi esityksen tavoitteena 
on vahvistaa yksinoikeusjärjestelmän kanavointikykyä arpajaislailla säädettyyn raha-
pelitarjontaan rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. 
Edelleen esitysluonnoksen mukaan tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman mu-
kainen arpajaislain uudistus rahapelipolitiikan tavoitteiden varmistamiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluon-
noksesta. Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen mukaan arpajaislakiin ehdote-
tut muutokset vastaavat varsin hyvin esitykselle asetettujen tavoitteiden toteutumista 
rahapelihaittojen ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Rahapelihaittojen ehkäise-
miseksi ja vähentämiseksi arpajaislain säännöksiä pakollisesta tunnistautumisesta eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että pakollinen tunnistautuminen koskisi jatkossa kaik-
kea rahapelaamista. Maa- ja metsätalousministeriö pitää ehdotusta keskeisenä osana 
hallituksen esityksen tavoitteita. Pakollinen tunnistautuminen luo aiempaa paremmat 
edellytykset pelaamisen hallintaan liittyvien välineiden käyttöön ottamiseksi.’ 
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Rahapelien markkinointia koskevien säännösten (ehdotettu arpajaislain 14 b §) tarken-
taminen on kannatettavaa ja tämä voi maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen 
mukaan toisaalta lisätä oikeusvarmuutta eri toimijoiden kannalta katsottuna ja toisaalta 
helpottaa valvontaviranomaisen (Poliisihallitus) toimintaa sen puuttuessa arpajaislain 
vastaiseen markkinointiin ja sen tehdessä päätöksen rahapelin markkinoinnin kieltämi-
sestä arpajaislain 62 b §:n nojalla. 

Hallituksen esitysluonnokseen sisältyy ehdotus siitä, että Veikkaus Oy voisi valtioneu-
voston kanslian luvalla perustaa tytäryhtiön, joka voi harjoittaa muuta toimintaa kuin 
rahapelitoimintaa (ehdotettu arpajaislain 12 §:n 3 momentti). Tällainen toiminta olisi 
ehdotuksen mukaan eriytettävä kirjanpidollisesti Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnasta. 
Lisäksi tytäryhtiön ja Veikkaus Oy:n väliset taloudelliset suhteet olisi järjestettävä 
markkinaehtoisesti.  

Tähän ehdotukseen muuta kuin rahapelitoimintaa harjoittavan tytäryhtiön perustami-
seen (ns. uuteen liiketoimintaan) liittyy maa- ja metsätalousministeriön käsityksen mu-
kaan rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmän EU-oikeudelliseen hyväksyttävyyteen 
liittyvä riskejä, joita ei voida ennakolta poissulkea. Maa- ja metsätalousministeriö ko-
rostaakin hallituksen esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (sivut 64─65) 
esiin tuotujen seikkojen tärkeyttä mahdollisten oikeudellisten riskien minimoimiseksi. 
Tytäryhtiön perustamista koskevaa lupaa harkittaessa tulee hallituksen esityksestä il-
menevästi huomioida sisämarkkina-, kilpailu- ja valtiontukisääntelyn asettamat rajoit-
teet ja vaatimukset sekä se, että myönnettävän luvan nojalla harjoitettava liiketoiminta 
ei saa aiheuttaa vaaraa arpajaislaissa säädetyn yksinoikeusjärjestelmän hyväksyttä-
vyydelle. Maa- ja metsätalousministeriö kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että tytäryh-
tiön perustaminen ja tytäryhtiön toiminta ei saisi aiheuttaa riskiä Veikkaus Oy:n omalle 
toiminnalle ja että tytäryhtiön mahdolliset voittovarat tulee käyttää täysimääräisesti ar-
pajaislaissa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin. 

 

 

Kansliapäällikön sijaisena, 
osastopäällikkö  Minna-Mari Kaila 
 

 

Lainsäädäntöneuvos   Katri Aho 

 

Tiedoksi Sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikkö 
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