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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE ARPAJAISLAIN II VAIHEEKSI 

Suomen Arpa ja Bingo ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle 
Arpajaislain II vaiheeksi.

Suomen Arpa ja Bingo ry pitää hallituksen esitystä Arpajaislain toiseksi vaiheeksi oikeansuuntaisena.    
Edelleen yhdistys pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että esitys laiksi ottaa huomioon toimijoiden erilaiset 
lähtökohdat. Suomen Arpa ja Bingo ry pitää tärkeänä, että yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämien tavara-
arpajaisten toimeenpano on joustavaa ja hallinnolliset toimenpiteet kevyitä. Yhdistys 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.

Suomen Arpa ja Bingo ry korostaa, että sekä bingopeli että tavara-arpajaiset ovat kansalaisjärjestöille 
erittäin tärkeitä varainhankintamuotoja, sillä niiden saamat toiminta- ja muut avustukset ovat vuosien 
mittaan pienentyneet huomattavasti ja siten vaikeuttaneet järjestöjen perustoimintaa. Kansalaisjärjestöjen 
elinvoimaisuus ja aktiivisuus on jatkossakin turvattava suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Katsomme että, selkeää työnjakoa tavara-arpajaisten/bingopelin ja rahapelien välillä on arpajaislain 
mukaisesti toteutettava ja valvottava. Näin turvataan lailliset toimintaedellytykset niin kansalaisjärjestöjen 
omatoimiselle varainhankinnalle kuin yksinoikeuteen perustuville rahapeleille.

Yhdistyksen 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. 

Suomen Arpa ja Bingo ry 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 osa tuotosta voidaan käyttää tulevaisuuden 
rakentamiseen, kuten pelijärjestelmien ja ohjelmistojen investointeihin.

Suomen Arpa ja Bingo ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää sekä varainhankinta-
arpajaisten että bingopelin kehittämistä ja toimeenpanoa Suomessa. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä on 
20 kpl yleishyödyllistä yhdistystä tai säätiötä. Yhdistyksen toiminnassa on edunsaajina tuhansia 
rekisteröityneitä yhdistyksiä, itsenäistä säätiötä tai muuta sellaista yhteisöä, jolla on yleishyödyllinen 
tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa. Nämä edunsaajayhteisöt saavat Suomen Arpa ja Bingo ry:n 
järjestämistä arpajaisista ja bingoista tukea toimintaansa vuosittain yli 400.000 euroa.
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