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Valtiovarainministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi arpajaisverolain 4 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
Valtiovarainministeriö on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausunnon luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaisverolakia väliaikaisesti siten, että
yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka alennettiin
vuodelle 2021 väliaikaisesti 12 prosentista 5,5 prosenttiin, alennettaisiin väliaikaisesti
5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023.
Hallitus on päättänyt jatkaa rahapelien tuottojen turvaamista edunsaajille jatkamalla
arpajaisverotuksen kevennystä siten, että Veikkaus Oy:n tuloutus olisi 80
miljoonaa euroa suurempi kuin siinä tapauksessa, että arpajaisveron alentamista
ei jatkettaisi. Kompensaatiosta, yhteismäärältään 330 miljoonaa euroa vuonna
2022 ja 305 miljoonaa euroa vuonna 2023, muu osa rahoitettaisiin kehysvaikutteisin
budjettivaroin sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla hyödyntämällä
jakamattomia voittovaroja.
Sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisenä tehtävänä on vastata rahapelihaittojen seurannasta ja
tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. Lisäksi ministeriö vastaa
rahapelituoton jaosta oman sektorinsa osalta.
Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto käytetään avustusten
myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille, mihin on myönnetty
valtionavustuksia yhteensä noin 362,4 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi terveyden ja sosiaalisen
edistämiseen tarkoitettua tuottoa käytetään veteraanien auttamiseen, mihin on varattu yhteensä noin
67,7 milj. euroa vuodelle 2021.
Koronakriisin vaikutus Veikkaus Oy:n rahapelituottoihin on ollut negatiivinen. Rahapelituotto on
arvioitu jäävän merkittävästi ennen kriisiä arvioitua tasoa pienemmäksi. Lisäksi uudet
vastuullisuustoimenpiteet alentavat tuottoa. Nyt esitetty arpajaisveron tilapäinen alentaminen
kasvattaa osaltaan Veikkaus Oy:n tuotonjakoministeriöille tuloutettavaa tuottoa sosiaali- ja
terveysministeriön sektorilla toimiville yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.
Arpajaisverokannan tilapäinen alentaminen kasvattaa sosiaali- ja terveysministeriölle tuloutettavaa
ja edunsaajille edelleen valtionavustuksina myönnettävää Veikkaus Oy:n tuottoa. Nyt esitetty alempi
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arpajaisverokanta kompensoisi siten osittain koronakriisin ja uusien vastuullisuustoimenpiteiden
arvioitua negatiivista vaikutusta Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuottoon.
Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4
§:n väliaikaisesta muuttamisesta on kannatettava esitys, ja sillä osaltaan mahdollistetaan riittävä
tuotonjako ja valtionavustusten kokonaistaso terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
myönnettävissä avustuksissa vuosina 2022 ja 2023. Avustusten saajien taloudellisia
toimintaedellytyksiä on tärkeää turvata, mihin tarkoituksenmukaisena osatoimenpiteenä on pidettävä
arpajaisverokannan tason alentamista. Vuodelle 2021 jo toteutettua arpajaisveron väliaikaista
alentamista on tärkeää jatkaa määräaikaisesti edunsaajien taloudellisten toimintaedellytysten
turvaamiseksi, kunnes uusi pysyvä rahoitusmalli astuu voimaan vuodesta 2024 alkaen.
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