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SUOMEN PALLOLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ARPAJAISLAIN MUUTTAMISESTA

Suomen Palloliitto ry. (Palloliitto) on tutustunut ehdotukseen hallituksen esitykseksi 
arpajaislain muuttamiseksi. Esitys sisältää merkittäviä muutoksia arpajaislakiin ja siksi 
se on myös edunsaajien kannalta kriittinen. Arvioitaessa esitystä Palloliitto haluaa 
korostaa lähtökohtana, että arviointi tulisi tehdä arvioiden erityisen huolellisesti 
myös vaikutukset edunsaajiin. Lain vaikutusten arviointi pelkästään tai edes pääosin 
rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen 
ehkäisemisen ja vähentämisen näkökulmasta ei ole riittävää.

Tavara- ja pienarpajaisia sekä bingolupaa koskien Palloliitto pitää myönteisenä 
esitettyä hallinnollisen työn keventämistä.

Palloliitto katsoo, että esitetyssä laissa on kaksi keskeistä seikkaa, jotka antavat tässä 
kohdin perusteen kriittiseen suhtautumiseen esitettyyn muutokseen. Ne ovat 
seuraavat:

1) Palloliiton näkemyksen mukaan peruslähtökohtana pitäisi olla, että esitetty 
muutos toteutetaan siten, ettei yleishyödyllisen toiminnan rahoitus vaarannu. 
Tästä syystä olisikin tärkeää arvioida samassa yhteydessä olisiko tarvittava 
kompensaatio mahdollista toteuttaa laskemalla esimerkiksi arpajaisveroa tai jopa 
luopumalla siitä kokonaan. Nyt esitetyllä tavalla toteutettuna muutos esityksen 
vaikutukset liikunnan ja urheilun osalta uhkaavat olla erittäin merkittävät. Joka 
tapauksessa ne tulevat olemaan oleellisesti merkittävämmät kuin mitä esitykseen 
on kirjattu (”Esityksellä voi olla jossain määrin vaikutuksia myös yleishyödyllisten 
yhteisöjen ja kolmannen sektorin toimintaan niille myönnettävien avustusten 
määrän vähentyessä.”).

2) Esityksessä lähestytään tunnistautumisvaadetta tarpeettoman kategorisesti ja 
asiassa esitetty siirtymäaika on erittäin lyhyt. Nyt esitetyllä toimintatavalla ja 
aikataululla on todennäköistä, että muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön 



myös joitakin toimenpiteitä, jotka eivät vähennä pelaamista mutta vähentävät 
pelaamisen tuottoja. Tämä ei missään tapauksessa ole edunsaajien eikä 
myöskään valtiovallan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Suositeltavampaa 
olisikin edetä asiassa vaiheittain vähemmän järeistä toimenpiteistä kohti 
järeämpiä toimenpiteitä, jos se tarpeelliseksi katsotaan. Palloliiton käsityksen 
mukaan uuden lainsäädännön tulisi tunnistautumisen osalta tulla voimaan 
aikaisintaan vuonna 2023, jolloin peliyhtiölle syntyisi riittävä aika valmistautua 
tunnistautumiseen ja mahdolliset haittavaikutukset edunsaajille saataisiin tätäkin 
kautta minimoitua.

Yleisellä tasolla Palloliitto haluaa lopuksi korostaa, että arpajaislakiin liittyvässä 
valmistelussa olisi jatkossa tarpeen kuulla edunsaajia nykyistä aktiivisemmin. Näin 
menetellen voitaisiin varmistaa, että valmisteltu lainsäädäntö koettaisiin legitiimiksi 
myös edunsaajien osalta.  
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