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Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Olympiakomitean lausunto arpajaislain muutoksen vaikutuksista
VIITE: Luonnos hallituksen esitykseksi arpajaislain muutoksesta aiheutuvista muutoksista opetus- ja
kulttuuriministeriön eräisiin lakeihin (VN/12508/2022)

Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa:

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien kymmenen
lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun Veikkaus
Oy:n tuoton käyttämiseen. Ehdotukset liittyvät arpajaislain uudistukseen, jossa rahapelituotoilla rahoitetuille
toiminnoille on tarkoitus ottaa käyttöön uusi rahoitusmalli, jossa toimintoja rahoitettaisiin menokehyksen
sisältä yleiskatteellisista budjettivaroista vuodesta 2024 alkaen.
RAHAPELITOIMNNAN TUOTON JÄRJESTÄMINEN VALTION TALOUSARVIOSSA
Olympiakomitea kannattaa uuteen rahoitusmalliin siirtymistä. Parlamentaarisesti sovittu rahoitusmalli
turvaa pitkäjänteisesti liikunnan ja urheilun rahoitusta. Kun kytkös rahapelitoiminnan ja edunsaajien välillä
puretaan, uudistus lisää järjestelmän ennakoitavuutta ja vakautta. Lisäksi Olympiakomitea pitää tärkeänä
uudistuksen tavoitetta rahapeliongelmien ehkäisystä.
Olympiakomitea katsoo, että liikunnan ja urheilun valtion rahoitus on turvattava vähintään nykytasolla, koska
liikunnalla ja urheilulla on valtava yhteiskunnallinen merkitys ja vahva yhteiskunnallinen perustelu.
Uudistuksessa liikunnan ja urheilun rahoitustaso säilyy liikuntabudjetin osalta lähes ennallaan. Julkisen
talouden suunnitelmassa valtion liikuntatoimen vuosittainen rahoitus pienenee vuodesta 2023 alkaen noin
kolme miljoonaa euroa.
UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLE
Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman
korvamerkintää käyttökohteesta, joten liikunnan ja urheilun rahoituksesta päätetään jatkossa osana
normaalia valtion budjettivalmistelua.
Liikuntaa ja urheilua on tähän asti rahoitettu pääosin rahapelitoiminnan tuotoilla, joten liikunnan ja urheilun
rahoitusta koskevassa lainsäädännössä on ollut kytkentöjä rahapelituottoihin. Viittauksista
rahapelituottoihin tulee tarpeettomia, kun valtion rahoitus tulee jatkossa kokonaan yleiskatteellisista
budjettivaroista. Esitetyt lakimuutokset ovat välttämättömiä, jotta uuteen rahoitusmalliin voidaan siirtyä.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖTÄ KOSKEVAT PYKÄLÄKOHTAISET MUUTOKSET
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lakien osalta esityksessä ehdotetaan kumottaviksi mm.
liikuntalain 16 § ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 23 § sekä muutettavaksi mm. ylimääräisistä
urheilijaeläkkeistä annetun lain 4 §. Säännöksistä poistettaisiin viittaukset rahapeliyhtiön tuottoon.
Olympiakomitea kannattaa ehdotettuja pykäläkohtaisia muutoksia.
Liikuntalaissa Olympiakomitea näkee useita muita päivitystarpeita, joista lausumme erikseen opetus- ja
kulttuuriministeriölle liikuntalain lausuntokierroksen yhteydessä (VN/15619/2022).
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