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Hallituksen esityksen perusteluissa esitettyjen pelihaittoja koskevien 
selvitysten mukaan 3,3 % pelaajista eli 124 000 henkilöllä on peliriippuvuutta 
ja riskirajalla pelaajia on 15 % eli yli 560 000 henkilöä. Lisäksi selvitysten 
mukaan vain 5 % pelaajista kerryttää 50 % pelituotoista. Merkittävä osa näistä 
pelaajista on sosioekonomisesti heikossa asemassa. 

Todennäköisesti pelaajien pakollinen tunnistautuminen vähentää pelaamisen 
määrää ja mahdollistaa pelaamisen paremman kontrolloinnin . Samalla on 
hyvä todeta realistisesti , että mitään varmuutta ei ole siitä, että pelaajat 
käyttävät tunnistautumisvelvoitteen seurauksena pelaamisesta 
todennäköisesti säästyvät varat heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta 
parempiin kohteisiin. 

Marttaliitto on tehnyt vuosikymmeniä kodin talouteen liittyvää 
ennaltaehkäisevää työtä ja neuvontaa ja toteuttaa tälläkin hetkellä yhdessä 
Takuu-Säätiön kanssa velkaongelmien ehkäisyyn liittyvää hanketta. 
Pelaaminen on yksi monista velkaongelmien aiheuttajista. Edellä esitetyt 
peliriippuvaisten ja riskirajalla pelaavien määrät ovat niin suuret, että 
pelihaittoja on syytä vähentää käytettävissä olevin keinoin . 
Veikkauksen edunsaajien kannalta on ymmärrettävää, että 
tunnistautumista halutaan siirtää mahdollisimman myöhäiseen 
ajankohtaan. Siirtymäaikaa ei kuitenkaan tarvita eikä pidä käyttää sellaisen 
entistä vaikuttavamman markkinoinnin tai uusien toimintakonseptien 
kehittämiseen , joilla käytännössä mitätöitäisiin tunnistautumisen hyödyt. 
Tämän vuoksi pelaajan pakollinen tunnistautumisen laajentaminen on 
syytä toteuttaa hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2021 alusta lukien. 

Pelituottojen väheneminen tulee ilmeisimmin aiheuttamaan merkittäviä 
heikennyksiä kaikkiin pelituottojen avulla toteutettaviin toimintoihin sosiaali-
ja terveysjärjestöissä sekä taiteen, liikunnan, nuorisotyön ja tieteen 
toiminnoissa. Näihin toimintoihin panostaminen on yhteiskunnan kannalta 
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järkevää ja taloudellisesti tehokasta, koska toimijat pystyvät saamansa 
Veikkauksen tuen avulla järjestämään sekä vertaistukea ja muuta 
vapaaehtoistoimintaa, jolla toiminnan volyymi ja vaikuttavuus kyetään 
moninkertaistamaan. Tämän vuoksi pelituottojen vähenemisestä aiheutuvia 
menetyksiä tulee kompensoida muin varoin . 

Marttaliitto pitää perusteltuna hallituksen esitystä, että tavara-arpajaisluvan , 
bingoluvan ja tavaravoittoautomaattiluvan sekä eräitä muita 
peliautomaatteja ja -laitteita koskevan luvan laissa säädettyä 
enimmäispituutta pidennettäisiin ja että pienarpajaisten sallittu arpojen 
yhteenlaskettu enimmäismyyntihintaraja nostettaisiin 2 000 eurosta 3 000 
euroon. 
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