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KULTA ry tukee arpajaislain uudistamishankkeen tavoitteita 
 
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tehtävä on parantaa kulttuuri- ja taidealan 
yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Rahapelipolitiikka ja siten 
arpajaislain uudistus liittyy perustehtäväämme siksi, että OKM:n kulttuuribudjetista – joka on alan 
toimintaedellytysten kivijalka – noin puolet on vuosikausien ajan rahoitettu rahapelitoiminnan 
tuotoista ja asiasta säädetään arpajaislaissa. Vaikka Veikkauksen tuottojen ja kulttuuribudjetin 
loppusumman välillä ei ole kytköstä, käytännössä rahapelitoiminnan tuottojen tasolla on 
kulttuuripolitiikalle dramaattisen suuri merkitys. 
 
Mitään erityistä logiikkaa ei ole siinä, mitkä kulttuuri- ja taidealan toiminnot rahoitetaan 
rahapelitoiminnan tuotoista, mitkä ns. budjettivaroista. Suurimmat menoerät rahapelitoiminnan 
tuottojen osalta kulttuuribudjetissa ovat olleet kansallisten kulttuurilaitosten avustukset, kuntien 
kulttuurilaitosten valtionosuudet ja kotimaisen elokuvan tuotantotuet. Kyse on työllisyydestä, 
työpaikoista. 
 
Rahapelipolitiikasta ja kulttuuripolitiikasta vastaa sama hallitus, jolla on sama hallitusohjelma. 
Kulttuuripolitiikassa linja on ollut tällä hallituksella kehittävä: kulttuuriin ja taiteeseen on 
investoitu lisää ja hallitusohjelmassa on asetettu pitkän aikavälin tavoitteeksi nostaa 
kulttuuribudjetti prosenttiin valtion budjetista. On myös todettava, että koronan vuoksi ala ei 
kestä leikkauksia lähivuosina, sillä liiketoiminnan tappiot ovat olleet - ja tulevat vielä pitkään 
olemaan – raskaat. 
 
Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että rahapelitoiminnan tuottojen lasku kompensoidaan.  
 
 

1. Hankkeen tavoitteena on pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelman mukaisesti 
selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen 
ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi.  

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry tukee hankkeen tavoitetta, sillä se vahvistaa alan 
rahoituksen legitimiteettiä. 

 

2. Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voitaisiin tukea 
Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä kanavointikykyisen yksinoikeusjärjestelmän 
vahvistamiseksi.  

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry tukee ajatusta kirjata kanavointitehtävä lakiin. 
Ilman kanavointikykyä rahapelijärjestelmä ei voi onnistua muissa tavoitteissaan. Olemme hyvin 
ihmeissämme panneet merkille, miten olemattomat ovat olleet viranomaisten resurssit ja kyky 



 

 

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö 
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estää ilman lupaa Suomessa rahapelejä tarjoavien yhtiöiden mainostusta, markkinointia ja 
ylipäänsä liiketoimintaa.  

Helsingissä 5.11.2020 

Rosa Meriläinen 

pääsihteeri 

 
 
 


