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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö; Ehdotus hallituksen esitykseksi
eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi
arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Jakelussa mainitut
voivat halutessaan välittää lausuntopyynnön edelleen esimerkiksi alaiselle hallinnolleen,
jäsenjärjestöilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Lausuntopyyntö ja ehdotus ovat saatavilla myös
sisäministeriön hankesivuilta tunnuksella SM027:00/2022.
Arpajaislaki (1047/2001) uudistettiin 1.1.2022 voimaan tulleella lailla 1284/2021 (HE 135/2021 vp).
Lakimuutokseen sisältyvän voimaantulosäännöksen mukaisesti pelipisteissä tapahtuvaan
pakolliseen tunnistautuneeseen rahapelaamiseen siirrytään raha-automaattipelaamista lukuun
ottamatta vasta 1.1.2023 lukien. Käytännössä voimaantulosäännös tarkoittaa pelipisteissä myytäviä
kuponkipelejä. Kuponkipeleillä tarkoitetaan veikkaus-, vedonlyönti-, ja totopelejä, joiden myynti
tapahtuu Veikkaus Oy:n myyntipäätteellä. Voimaantulosäännös katsottiin tarpeelliseksi, sillä
kuponkipelien pakollinen tunnistautuminen edellyttää Veikkaus Oy:n mukaan kaikkien pelipisteisiin
sijoitettujen yhtiön myyntipäätelaitteiden ja taustaohjelmistojen uusimista. Muilta osin säännös
pakollisesta tunnistautumisesta rahapelaamisen yhteydessä on jo tullut voimaan 1.1.2022. Niin
sanottujen raaputusarpojen osalta pakollista tunnistautumista edellytetään voimaantulosäännöksen
mukaan kuitenkin vasta 1.1.2024 alkaen.
Koronapandemian aiheuttamasta globaalista komponenttipulasta johtuen Veikkaus Oy:n
myyntipäätelaitteiden valmistamisesta vastaava sopimuskumppani on ilmoittanut, että uusien
myyntipäätteiden valmistus ei voi alkaa sopimuksen aikataulun mukaisesti. Komponenttipula on
muodostanut esteen uusien myyntipäätteiden valmistamiselle, mikä on edellytys pelipisteissä
tapahtuvan kuponkipelaamisen pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönotolle. Pakottavista
olosuhteista johtuvan viivästymisen vuoksi arpajaislain voimaantulosäännökseen on tarpeen
valmistella muutosehdotus tunnistautunutta pelaamista pelipisteissä koskevan säännöksen
soveltamisajankohdan muuttamiseksi. Veikkaus Oy on alustavasti arvioinut, että uudet
myyntipäätelaitteet olisivat käyttöönotettavissa vuoden 2023 kuluessa. Uusi ehdotettu
soveltamisajankohta 1.1.2024 alkaen vastaisi pakollisen tunnistautumisen edellytyksenä olevan
Veikkaus Oy:n myyntipäätelaiteuudistuksen muuttunutta toteutusaikataulua. Veikkaus Oy:n
pyrkimyksenä on ottaa pakollinen tunnistautunut pelaaminen käyttöön kuponkipelaamisessa heti,
kun uudet myyntipäätteet ovat käytettävissä.
Ehdotus hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä sisäministeriön poliisiosastolla.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäministeriön kirjaamoon sähköisessä
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muodossa (mieluiten Word-muodossa tai tekstitunnistettuna Pdf-tiedostona) osoitteeseen
kirjaamo.sm@govsec.fi sekä tiedoksi sisäministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikköön
osoitteeseen lainsaadantoyksikko_poliisiosasto.sm@govsec.fi viimeistään 3.8.2022. Hallituksen
esitysluonnoksen sisällön teknisestä luonteesta ja luonnoksen suppeudesta johtuen, sekä sen
vuoksi, että lakiehdotus liittyy vuoden 2023 valtion talousarvioon, lausuntoaika on lomakaudesta
huolimatta kuusi viikkoa.
Lausunnonantajia pyydetään käyttämään lausunnon viitteenä sisäministeriön diaarinumeroa
VN/17296/2022. Asianhallintajärjestelmä VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydämme lähettämään
lausunnon suoraan VAHVA-asialta VN/17296/2022.
Lisätietoja antavat tarvittaessa
- neuvotteleva virkamies Jukka Tukia (p. 0295 488 573, jukka.tukia(at)govsec.fi (22.6.-23.6. ja 1.8.
alkaen)
- erityisasiantuntija Tiina Tulirinta (p. 0295 488 649, tiina.tulirinta(at)govsec.fi (22.6.-23.6. ja 1.8.
alkaen)
- neuvotteleva virkamies Elina Rydman (p. 0295 488 586, elina.rydman(at)govsec.fi (27.6.-5.7.)
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Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
Pelastakaa Lapset ry
Peluuri/Peliklinikka
Psoriasisliitto
Sininauhaliitto (ml. Tiltti)
SOS-Lapsikylä
Sosped-säätiö (Pelirajat'on)
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Suomen Kansallisooppera
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Suomen Punainen Risti (SPR)
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Suomen Teatterit ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (SYL)
Syöpäjärjestöt
Takuusäätiö
Terveen rahapelikulttuurin puolesta Terapu ry
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Vesaisten Keskusliitto ry
Tiedoksi
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