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muuttamisesta annetun lain voimaantulo-säännöksen muuttami-
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Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry kiittää mahdollisuudesta lausua arpajaislain 
voimaantulo-säännöksen muuttamisesta.  

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (Into) edustaa 270 työpajaa sekä yli 600 etsi-
vää nuorisotyöntekijää Suomessa. Kaikkiaan etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työs-
kentelee yli 2500 ammattilaista. Palveluihin osallistuu vuosittain yli 43 000 nuorta ja ai-
kuista. 

Into pitää tärkeänä, että arpajaislakia ja rahapelijärjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti 
ja pitkäjänteisesti vastuullisempaan suuntaan. Rahapelihaittojen ehkäiseminen pitää olla 
aina keskiössä, ja tämän osalta arpajaislakia onkin uudistettu useaan otteeseen. Rahapeli-
haittojen ehkäisemisen ja vähentämiseksi uudistuksessa toteutettiin pelaajan pakollinen 
tunnistautuminen.  

Pakollisen tunnistautumisen käyttöönottaminen pelipisteissä edellyttää myyntipäätelaittei-
den ja taustaohjelmistojen uudistamista. Voimaantulosäädöksen muutos koskee kuponki-
pelaamista, jolla tarkoitetaan veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelejä, joiden myynti tapahtuu 
Veikkaus Oy:n myyntipäätteellä.  

Koronaepidemia aiheutti globaalin komponenttipulan, johon myös Ukrainassa käytävä sota 
vaikuttaa. Voimaantulosäännökseen esitettävä pidennys siirtäisi pelipisteissä tapahtuvaa 
pakollista tunnistautumista kuponki-pelaamisen osalta. Kuponkipelejä olisi mahdollista pe-
lata tunnistautumatta joulukuun 2023 loppuun saakka. Veikkaus Oy kuitenkin pyrkisi otta-
maan pakollisen tunnistautumisen käyttöön mahdollisimman pian.  

Esityksessä todetaan, että rahapelihaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kannalta tun-
nistautuneen pelaamisen siirtymisen negatiivisia vaikutuksia vähentää se, että kuponkipe-
laamisessa on pääosin kyse vähäriskisestä pelaamisesta vedonlyöntipelaamista ja osaa 
totopelaamisesta lukuun ottamatta. Lisäksi veikkaus- ja vedonlyöntipelaamisen myyntiin 
tarkoitetulla myyntipäätteellä pelattaessa pelaajan on mahdollisuus tunnistautua vapaaeh-
toisesti.  
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Into on nostanut aikaisemmissa lausunnoissaan esiin huolen siitä, että rahapelaamisen 
haitat ovat Suomessa Euroopan korkeimmalla tasolla. Rahapeliongelmaiset käyttävät run-
saasti rahaa ja aikaa rahapeleihin, joista aiheutuu monenlaisia haittoja: taloudellisia, sosi-
aalisia ja terveydellisiä. Rahapeliongelmaisten tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat tär-
keitä tukimuotoja rahapeliongelmaisille, mutta ne eivät tavoita kaikkia apua tarvitsevia. Ra-
hapelihaittojen ehkäisy-, tutkimus-, kehittämis- ja hoitotyölle on taattava riittävät resurssit 
ja toimintaedellytykset. 

Kun tiedetään, että rahapeliongelmat ovat yleisempiä mm. työttömillä ja pitkäaikaissairailla, 
ja yleisempää miehillä kuin naisilla, tulee kiinnittää erityistä huomiota rahapelien markki-
nointiin. Myös masennus ja eräät sairaudet voivat altistaa rahapeliongelmille. Rahapelion-
gelman varhainen tunnistaminen on tärkeää, mikä korostaa puheeksioton merkitystä eri 
palveluissa.  

Pakollisen tunnistautumisen voimaantulon viivästyminen kuponkipelien osalta on valitetta-
vaa, mutta globaaliin komponenttipulaan on vaikea löytää nopeita ratkaisuja. On hyvä, että 
Veikkaus Oy on valmis ottamaan pakollisen tunnistautumisen käyttöön kuponkipeleissä ai-
kaisemmin, jos myyntipäätelaitteiden ja ohjelmistojen uusiminen tapahtuu nopeammassa 
aikataulussa. Lain perusteluissa tulee vielä painottaa, että vahva tunnistautuminen tulee 
tapahtua mahdollisimman pian ja viivytyksettä, minkä Veikkaus Oy on ilmaissut olevan ta-
voitteena.  

 

 


