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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE ARPAJAISLAIN TOISEKSI VAIHEEKSI 

SBH-Yhtiöt Oy kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Arpajaislain 
toiseksi vaiheeksi.

SBH-Yhtiöt Oy pitää hallituksen esitystä Arpajaislain toiseksi vaiheeksi oikeansuuntaisena. Yrityksemme, 
arpajaisten toimeenpanijatahona pitää tärkeänä, että yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämien tavara-
arpajaisten toimeenpano on joustavaa ja hallinnolliset toimenpiteet kevyitä. Yhtiömme näkee myönteisenä, 
että lakiesityksessä yleishyödyllisten yhdistysten tavara-arpajaisten ja bingon lupamenettelyä kevennetään 
laissa säädettyä luvan enimmäispituutta pidentämällä. Lisäksi esityksessä on hyvää, että bingopelin 
toimeenpanemisesta annettavan tilityksen tilityskauden enimmäispituus pidennettäisiin kuudesta 
kuukaudesta 12 kuukauteen ja että ilman tavara-arpajaislupaa järjestettävien pienarpajaisten arpojen 
yhteenlaskettua myyntirajaa nostettaisiin 2000 eurosta 3000 euroon.

SBH-Yhtiöt Oy esittää tässäkin yhteydessä, että bingopelin osalta nykyinen epäselvä tilanne bingopelin 
järjestämisestä tulisi selvittää. Bingopeli on kansalaisjärjestöjen alkuun panema ja lainsäädännössä on 
selkeästi määritelty sen sisältö ja henki. Yrityksemme on tyytyväinen, että bingopelin luonne 
tavaravoittopelinä on entisestään vahvistunut arpajaislain I ja II vaiheen uudistuksissa. 

Bingopelien toimeenpanijana yrityksemme erityisenä huolenaiheena on bingotoiminnan harjoittaminen lain 
edellyttämässä muodossa. Arpajaisten toimeenpano-oikeus (5 § (21.12.2016/1286)) on rekisteröidyllä 
yhdistyksellä, itsenäisellä säätiöllä tai muulla sellaisella yhteisöllä, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka 
kotipaikka on Suomessa.

Laissa (3 a § (21.12.2016/1286) Muiden arpajaisten toimeenpanomuotojen määritelmät), sanotaan 
yksiselitteisesti, että bingopelillä tarkoitetaan arpajaisia, joissa voittajia ovat ne, joiden pelilipukkeessa tai 
muussa sitä vastaavassa sähköisessä muodossa olevassa tositteessa on arvotut numerot pelin sääntöjen 
mukaisessa järjestyksessä, ja joissa voi voittaa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaihdettavissa olevia 
lahja- tai ostokortteja. Yhtiömme ja edunsaajiemme näkökulmasta bingopelien yleishyödyllisyys ja selkeä 
rajaus tavara-arpajaisiksi on Arpajaislain keskeinen viesti.

SBH-Yhtiöt Oy toivoo, että viranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että edellä mainitut lain 
kohdat toteutuvat myös käytännössä. Samoin lakimuutoksia viimeisteltäessä tulisi kiinnittää   enemmän   
huomiota   siihen, että bingotoiminnan päivittäisen tekemisen tulee kestää myös liiketaloudellinen tarkastelu 
(33 § Bingoluvan antamisen edellytykset). Käytännössä tämä tarkoittaa, että bingojen pitkäjänteisen 
kehittämisen kannalta on tärkeää, että koko tuottoa ei jaeta edunsaajille, vaan osa tuotosta voidaan käyttää 
tulevaisuuden rakentamiseen, kuten investointeihin. Bingolupien haltijoiden pitää varautua pelien 
toimeenpanon ja tarjoaman muutoksiin sekä pelien tekniseen kehitykseen liittyviin investointeihin.



SBH-Yhtiöt Oy on toteuttanut yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaa bingo ja arpajaistoiminnalla 
vuodesta 1971. SBH-Yhtiöt Oy, Oy Lottex Ab sekä Eventio Oy muodostavat konsernin, jonka omistavat 17 
yleishyödyllistä tai aatteellista yhdistystä. SBH-Yhtiöt Oy:n päätuotteita ovat erilaiset bingot ja arpajaiset, 
joissa voittoina on tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja. Yhtiö 
myös valmistaa ja myy bingo- ja arpajaistuotteita. SBH-Yhtiöt Oy on ensimmäisenä Suomessa toimeenpannut 
nettibingoa vuodesta 2010.

Tytäryhtiömme Eventio Oy tuottaa varaus- ja lipunmyyntipalveluita erilaisiin tapahtumiin. Lumilyhty- ja 
Suvilyhty-arpajaiset sekä Bingoon.fi ovat tunnetuimpia bingo- ja arpajaisvarainkeruuhankkeita, joissa 
olemme käytännön toimeenpanijoina.

Bingoon.fi sivustolla pääset pelaamaan suomalaisten bingohallien pelejä reaaliaikaisesti netin välityksellä.

Yhtiön tavoitteena on tehokkaiden varainhankintatuotteiden kehittäminen omistajille ja muille edunsaajille. 
Vuosittain edunsaajayhteisömme keräävät tarjoamiemme palveluiden kautta yli 2 miljoonaa euroa 
paikallisesti tapahtuvan kolmannen sektorin yhdistystoiminnan tueksi.

Kaarinassa, 6.8.2018

Ilpo Pohjola

toimitusjohtaja

SBH-yhtiöt Oy

Lisätietoja yrityksen lausunnosta antaa toimitusjohtaja Ilpo Pohjola, p. 0400-182700 tai s-posti: 
ilpo.pohjola@sbh.fi

Yhtiön omistajayhteisöt:

Joensuun Katajan Yleisurheilun Tukisäätiö

Joensuun Seudun Urheilun Tuki ry

Kemin Urheilu- ja järjestötoiminnan Tuki ry

Kemin Verkkopeli ry

Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry

Kiistola-Säätiö, Oulu

Lappeen Riennon Tuki ry

Oulun Pyrintö ry

Porin Ilmailukerho ry 

Rovaniemen Palloseura ry

Salon Palloilijat ry

Salon Vilpas ry

Seinäjoen Maila-Jussit ry

Suomen Uimaliitto ry

Turun Palloseura ry

Turun Weikot ry

Vaasan Maila ry




