
   

 
 
 
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta/SM051:00/2019 
 
• SDP kannattaa hallituksen esitystä arpajaislain muuttamiseksi  
• Uudistus mahdollistaa valvonta- ja vastuullisuustoimia, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää aikaisempaa tehok-

kaammin peli- ja terveyshaittojen syntymistä 
• Valvonta-, markkinointi- ja tunnistautumistoimien vaikutuksia tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti ja tehdä 

tarvittavia tarkistuksia viivyttelemättä, mikäli rahapelihaittoja ei saada vähenemään 
• SDP:n mielestä esitetty malli rahansiirtojen estämiseksi on monimutkainen. Uuden lain tulee tehokkaasti es-

tää rahansiirrot toimiluvattomille toimijoille 
• Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja pelihaittojen vähentämiseksi tarvitaan määrä-

tietoista, poikkihallinnollista työtä  
 
On tärkeää, että Arpajaislakiin lisätään Veikkaus Oy:n vastuullisuutta vahvistavat säännökset rahapelien pelaa-
miseksi edellytettävästä pakollisesta tunnistautumisesta sekä pelituotteiden tarjonnasta ja markkinoinnista. 
Esitys tarjoaa viranomaisille entistä paremmat mahdollisuudet puuttua epäkohtiin ja mahdollistaa pelihaittojen 
vähentämisen sekä riskipelaajien auttamisen.  
 
Ehdotusta, jonka perusteella pakollinen tunnistautuminen koskisi jatkossa kaikkea rahapelaamista, on kanna-
tettava. Myös ehdotukset Veikkaus Oy:n asiakkaiden pelaamista koskevien tietojen keräämisestä sekä STM:n ja 
THL:n tiedonsaantioikeuksista ovat kannatettavia haitalliseen rahapelaamiseen liittyvien tehokkaiden ehkäisy-
toimenpiteiden kehittämiseksi ja mahdollistamiseksi.  
 
Pelihaittojen vähentämistä tukevat myös valvonnan ja markkinoinnin uudet konkreettiset määräykset, kuten 
uudet maksuliikennesäännöt, pelimarkkinointia koskevien sääntöjen ulottaminen luonnollisiin henkilöihin ja hal-
linnollisen seuraamusmaksun määräämisestä arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Maksuliikennesääntelyn 
käyttöönottoa tulee kiirehtiä ja kieltää rahansiirrot toimiluvattomille toimijoille suoraan lailla. Toimintatapojen 
tekniseen päivitykseen ja kehittämiseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota sekä mahdollistaa riittävä resur-
sointi tarvittaviin muutoksiin toimintaympäristön muuttuessa. 
 
Rahapelaamisen aiheuttamien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen tehokkaan ehkäisemisen kannalta on 
välttämätöntä, että suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvaa rahapelaamista pyritään 
rajoittamaan. Ehdotetut markkinointisäännösten muutokset ovat pääosin kannatettavia. Arpajaislain vastaisten 
rahapelien toimeenpanemista ja markkinointia koskevien kieltojen laajentaminen sekä mahdollisuus määrätä 
seuraamusmaksu tällaisia rahapelejä markkinoiville luonnollisille henkilöille on tärkeää ulkomaisten rahapeliyh-
tiöiden yleisesti toteuttamaan vaikuttajamarkkinointiin puuttumiseksi. 
 
Lakiin esitetyt säännökset Veikkaus Oy:n liiketoiminnan mahdollistamiseksi yritysten väliseen liiketoimintaan 
nähdään ovat tarkoituksenmukaisiksi. 
 
SDP korostaa myös, että arpajaislain uudistamisen lisäksi tarvitaan laaja-alainen, poikkihallinnollinen toimenpi-
deohjelma pelihaittojen vähentämiseksi ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. On tär-
keää, että peliyhteisöjen taannoisen yhdistämisen yhteydessä sovitusta pidetään jatkossa kiinni. Edunsaajaryh-
mien osaamista valmistelussa on hyödynnettävä paremmin ja niitä on kohdeltava tasapuolisesti. Avustuslain-
säädännön uudistamista on kiirehdittävä hallitusohjelman mukaisesti niin, että byrokratia vähenee ja järjestöjen 
autonomia kasvaa - valtionavustusten digitalisaatiohankkeen järjestöjaoston yksimielinen väliraportti antaa tä-
hän hyvät edellytykset. 
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