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Arvoisa vastaanottaja,
Jääkiekon MM-kisat lähestyvät ja osa lainvastaisista rahapeliyhtiöistä pyrkii
hyödyntämään tapahtumaa rahapelien markkinoinnissa. Poliisihallitus lähestyy Teitä varmistaakseen, etteivät arpajaislain (1042/2001) vastaiset toimijat markkinoi itseään tai rahapelejään tulevissa jääkiekon MM-kisoissa.
Poliisihallitus on lähettänyt myös useille muille tapahtumajärjestäjille asiaa
koskevan infokirjeen.
Arpajaislaki on rahapelialan tärkein yksittäinen säädös. Lain tarkoituksena
on muun muassa estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä
ehkäistä ja vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Arpajaislain 11 §:ssä säädetään Veikkaus
Oy:n yksinoikeudesta rahapelien toimeenpanemiseen Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa). Yksinoikeusjärjestelmästä johtuen ainoastaan Veikkaus
Oy saa myös markkinoida rahapelejä arpajaislaissa ja kuluttajansuojalaissa
(38/1978) säädetyin rajoituksin. Muiden tahojen kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on arpajaislain nojalla kokonaan kiellettyä Suomessa.
Rahapelien markkinointia on kaikenlainen rahapeliyhteisön ja sen pelien
kaupallinen edistäminen mainonnalla, epäsuoralla mainonnalla tai muilla
myynninedistämiskeinoilla. Markkinoinnin käsite on varsin laaja, ja se sisältää muun muassa yksittäiset mainosjulisteet sekä rahapeliyhtiön logoja sisältävät tuotteet (esitteet, viirit, tarrat). Rahapeliyhtiöt voivat pyrkiä markkinoimaan itseään ja tuotteitaan esimerkiksi video- ja valotauluilla tai ilmaistuotteita jakamalla.
Poliisihallitus pyytää Teitä ystävällisesti varmistamaan, ettei ulkomaisille rahapeliyhtiöille myönnetä markkinointitilaa. Pyydämme myös varmistamaan,
ettei arpajaislain vastaista rahapelimarkkinointia esiinny tapahtuma-alueellanne.
Arpajaislain nojalla Poliisihallitus voi kieltää lainvastaisten toimijoiden rahapelien markkinoinnin uhkasakon uhalla. Arpajaislain 62 a §:n 2 momentin
mukaan kielto voidaan kohdistaa sellaiseen elinkeinonharjoittajaan tai yhteisöön, joka markkinoi rahapelejä. Kielto voidaan kohdistaa sellaisiin
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toimijoihin, jotka omalla toiminnallaan olennaisesti vaikuttavat rahapelien
markkinointiin. Arpajaislain 62 d §:n mukaan Poliisihallitus voi myös määrätä
rahapelin toimeenpanijalle tai elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksun, jos
tämä tahallaan rikkoo 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädettyä markkinointikieltoa. Rahapelien markkinointi on säädetty myös rikoslain (39/1889) 17
luvun 16 a §:n mukaan rangaistavaksi. Näin ollen muun muassa tapahtuman
järjestäjien on huolehdittava siitä, ettei rahapelejä markkinoida arpajaislain
vastaisesti.
Poliisihallitus toivoo Teiltä aktiivisia toimia arpajaislain vastaisen
markkinoinnin kitkemiseksi.
Pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittamaan, mikäli huomaatte rahapeliyhtiöiden harjoittamaa rahapelimarkkinointia alueellanne. Havainnot pyydetään
ilmoittamaan ensisijaisesti suoraan Poliisihallituksen arpajaishallinnolle: arpajaishallinto@poliisi.fi tai paikalliselle poliisille.
Poliisihallitus antaa tarvittaessa lisätietoja tapahtumajärjestelyjenne tueksi.
Lisätietoja asiasta antaa:
Ylitarkastaja Laura Rinne (laura.rinne@poliisi.fi, p. 0295 481 865)
Ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka (juhani.ala-kurikka@poliisi.fi, p. 0295 481
858)
Lisätietoja rahapelitoiminnan valvonnasta löydätte myös poliisin verkkosivuilta osoitteesta: https://poliisi.fi/rahapelitoiminta.
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