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Jakelun mukaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa oheisesta ehdotuksesta 
hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamisesta. Jakelussa mainitut voivat 
halutessaan välittää lausuntopyynnön edelleen esimerkiksi jäsenjärjestöilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen. Ehdotusluonnos on saatavissa myös valtioneuvoston 
Hankeikkunasta sekä sisäministeriön verkkosivuilta osoitteesta: 
www.intermin.fi/poliisiasiat/rahapelit.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on 8.5.2018 talouspoliittisen ministerivaliokunnan 
kokouksessa puoltanut sisäministerin esitystä arpajaislain uudistamisesta siten, että 
pelaajan pakollinen tunnistautuminen laajennetaan sähköisesti välitettävästä 
rahapelaamisesta raha-automaattipelaamiseen mahdollisimman pian 1.1.2021 
jälkeen ja viimeistään 1.1.2023. Hallitus päätti lisäksi huhtikuussa 2018 kehysriihessä, 
että hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi ja arjen helpottamiseksi 
jatkuu ja että tavara-arpajaisiin, arvauskilpailuihin, bingoon ja 
tavaravoittoautomaatteihin liittyvää sääntelyä uudistetaan ja lupa- ja 
ilmoitusmenettelyjä kevennetään esimerkiksi lupakausia pidentämällä. 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on vahvistanut tämän linjauksen ja aikataulun, 
jonka mukaan sääntelyn yksinkertaistaminen ja keventäminen toteutetaan samassa 
yhteydessä pakollista tunnistautumista koskevien säännösmuutosehdotusten kanssa, 
jotka pyritään tekemään syksyn 2018 kuluessa.

Sisäministeriö asetti 22.5.2018 arpajaislain uudistamista koskevan lainsäädäntö- ja 
esiselvityshankkeen (SM014:00/2018), jonka tehtävänä on hallituksen linjauksen 
mukaisesti valmistella arpajaislakia tai sen nojalla annettavia asetuksia koskevat 
säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen 
käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, 
arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskevien lupakausien 
pidentämiseen.

Luonnos hallituksen esitykseksi on valmistelu sisäministeriössä asettamassa 
hankkeessa ilman erillisen työryhmän asettamista hankkeen kiireellisestä aikataulusta 
johtuen. Hallituksen esitysluonnos perustuu hallituksen edellä mainittuun päätöksiin 
arpajaislain uudistamisesta. Sisäministeriö on kuullut hankkeen valmistelun aikana 
asiantuntijoina sosiaali- ja terveysministeriön, Poliisihallituksen, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja Veikkaus Oy:n edustajia. Hallituksen esitys on tarkoitus 
antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.  

Rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämisen tehostamiseksi arpajaislakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännökset pelaajan pakollisesta tunnistautumisesta 
pelipisteisiin sijoitettuja raha-automaatteja pelattaessa. Lupamenettelyn 
keventämiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi tavara-arpajaisluvan, 
bingoluvan ja tavaravoittoautomaattiluvan sekä eräitä muita peliautomaatteja ja -
laitteita koskevan luvan laissa säädettyä enimmäispituutta pidennettäisiin. Lisäksi 
bingopelin toimeenpanemisesta annettavan tilityksen tilityskauden enimmäispituus 
pidennettäisiin ja ilman tavara-arpajaislupaa järjestettävien pienarpajaisten sallittu 
arpojen yhteenlaskettu enimmäismyyntihintaraja nostettaisiin 2 000 eurosta 3 000 
euroon. 

http://www.intermin.fi/poliisiasiat/rahapelit
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Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäministeriön kirjaamoon sähköisessä 
muodossa (doc-tai docx-tiedosto) osoitteeseen kirjaamo(at)intermin.fi sekä tiedoksi 
ministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikköön osoitteeseen 
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto(at)intermin.fi viimeistään 10.8.2018. 
Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään sisäministeriön 
diaarinumero SMDno-2018-1061.

Lisätietoja antavat tarvittaessa neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, 
jukka.tukia(at)intermin.fi (paikalla 21.6. ja 23.7.2018 alkaen) ja Elina Rydman, p. 0295 
488 586, elina.rydman(at)intermin.fi (paikalla 21.–29.6. ja 30.7.2018 alkaen).

Sisäministeriön asettaman hankkeen tehtävänä on lisäksi tehdä esiselvitys teknisistä 
keinoista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista säädösmuutoksista, joilla estetään 
muun kuin rahapelejä yksinoikeudella toimeenpanevan Veikkaus Oy:n sähköisesti 
välitettävien rahapelien pelaaminen Manner-Suomen alueella. Lisäksi tehtävänä on 
selvittää hallituksen linjauksen mukaisesti lainsäädännön kehittämistarpeita pelaajan 
itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamiseksi, erilaisten 
maksutapojen mahdollistamiseksi, voittojen lunastusaikojen lyhentämiseksi sekä 
Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamiseksi. Esiselvitys käynnistyy myöhemmin 
sisäministeriössä ja sen määräaika on 31.3.2019.  

Osastopäällikkö  Risto Lammi

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
21.06.2018 klo 10:38. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi 21.6.2018

Jakelu Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Finanssivalvonta
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Lainsäädännön arviointineuvosto
Poliisihallitus
Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

45 All Stars Oulu ry
A-klinikkasäätiö
Amnesty International Suomen osasto ry
Automaattivuokraajat ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Hengitysliitto ry
Kansalaisareena ry
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Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
Kemin Urheilu- ja järjestötoiminnan Tuki ry
Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry
Kestilän Kisa-Veikot ry
Kuoreveden Nuorisoseura NYSÄ ry
Lastenklinikoiden Kummit ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Nenäpäivä-säätiö 
Parpa Oy
Pelastakaa Lapset ry
Peliklinikka
Peluuri
Pornaisten Nuorisoseura ry
Päivittäistavarakauppa ry
Oy Randomex Ab
Rovaniemen Palloseura ry
SBH-YHTIÖT Oy
Seinäjoen Maila-Jussit ry
Sininauhaliitto
SOS-Lapsikylä
Sosped säätiö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Arpa ja Bingo ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Hippos ry
Suomen Lions-liitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Suomen Olympiakomitea
Suomen Palloliitto ry
Suomen Punainen Risti 
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Sydänliitto ry 
Suomen Unicef ry
Syöpäsäätiö 
Takuusäätiö
Tavara-arpa ry
Turun Weikot ry
Urheilun Unelma-arpa Oy 
Veikkauksen edunvälittäjien verkosto
Veikkaus Oy
Viihde Sport ry

Tiedoksi Sisäministeri Kai Mykkänen
Erityisavustaja Titta Andersson-Bohren
Kansliapäällikkö Esko Koskinen
Rahapeliasioiden neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet


