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Sisäministeriö  
 
 

 
Suomen Punaisen Ristin lausunto  
 

 
Asia: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta (SMDno-2018-
1061)  

 
 

Suomen Punainen Risti kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausun-

tonsa arpajaislain muuttamisesta. 
 
Suomen Punainen Risti on viranomaisia tukeva julkisoikeudellinen yhdistys, jon-

ka oikeudellisesta erityisasemasta on Suomessa säädetty lailla (238/2000) sekä 
sen nojalla annetulla tasavallan presidentin asetuksella (827/2017). Suomen Pu-
naisen Ristin tehtävänä on tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin 

sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 

Yleisiä huomioita  

 
Suomen Punainen Risti pitää myönteisenä, että arpajaislakia ehdotetaan täy-
dennettäväksi rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja ter-

veydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Esityksessä on ehdotet-
tu pelaajan pakollinen tunnistautuminen pelipisteisiin sijoitettujen raha-
automaattien yhteydessä. Tunnistautumisella ehkäistään raha-

automaattipelaamisen haittoja, mikä Suomen Punaisen Ristin näkemyksen mu-
kaan on tärkeää.  
 

Suomen Punainen Risti pitää kuitenkin ongelmallisena, että hallituksen esitys-
luonnos on laadittu nopealla aikataululla ilman erillisen työryhmän asettamista ja 

että valmistelun aikana on kuultu lähinnä vain viranomaisia sekä Veikkaus OY:n 
edustajia. Lausuntokierroksen ajoittuminen lomakaudelle vaikeuttanee myös eri 
toimijoiden osallistumista kommentointiin. Sähköistä lausuntomenettelyä ei ole 

myöskään hyödynnetty. 
 
Suomen Punainen Risti on huolissaan, että esityksellä on vaikutuksia yleis-

hyödyllisten yhteisöjen ja kolmannen sektorin toimintaan niille myönnettävien 
avustusten määrän mahdollisesti vähentyessä. Suomen Punainen Risti kannattaa 
tästä huolimatta tunnistautumista ja ehdotettua siirtymäsäännöstä, jonka mu-

kaan pakollisen tunnistautuneen raha-automaattipelaamista koskevan säännök-
sen soveltaminen alkaisi vuoden 2021 alusta lukien. Pitkähkö siirtymäaika mah-
dollistanee uudistuksen toteuttamisen hallitusti. 

 
Lain muutoksen tuloksia ja vaikutuksia tulee kuitenkin arvioida. Muutoksen vai-
kutuksia kolmannen sektorin toimintaedellytyksille tulee seurata sekä huomioida 
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taloudellinen kompensaatio yleishyödyllisten yhteisöjen ja kolmannen sektorin 
toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.  
 

Suomen Punainen Risti näkee myönteisenä, että tunnistautunutta pelaamista 
edistetään jo ennen säännöksen voimaantuloa tunnistautuneeseen pelaamiseen 
rajoitetuilla pelillisillä etuuksilla ja muilla kannustumilla. Näin laajennetaan sa-

manaikaisesti pelaajapohjaa. Yhtenä kannustimena on hyvä nostaa esille pelivoi-
toista koituvien varojen ohjaaminen yhteiskunnallisesti tärkeään työhön.  
 

Suomen Punainen Risti pitää myönteisenä, että pienarpajaisten arpojen yhteen-
laskettua myyntihintaa koskevaa rajaa nostettaisiin ja että tavara-arpajaislupiin 
liittyvää lupamenettelyä kevennetään. Lupahakemuksen päätöksen saamista tu-

lisi samanaikaisesti nopeuttaa.  
 

 

 

 
Kristiina Kumpula 

pääsihteeri 
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