
Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 34 perjantaina 24.4.1992 

klo 9.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 15 arpajaisverolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi 
 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Lindström 

Valtiovarainministeriö 

- Vanhempi budjettisihteeri Reijo Lindh 

Valtiovarainministeriö 

- Professori Edward Andersson 

- Ylimääräinen hallintoneuvos Olof Olsson 

4) HE 230/1991 vp työntekijäin eläkemaksua koskevaksi lainsää-

dännöksi 

- II käsittely. 

 

5 ) Täysilukuisuus 

6) Ed. Rinteen ym. kirjelmä, joka sisältää muistutuksen 

valtioneuvoston jäsenten virkatoimen lainvastaisuudesta 

- I käsittely jatkuu. 

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. 

Lähetekeskustelu mietinnön laatimiseksi. 

7)  Muut mahdolliset asiat 

8)  Seuraava kokous on tiistaina 28.4.1992 klo 10.00. 

9) Kokouksen päättäminen 

 

PROFESSOR, JUR.DR. "l 
EDWARD ANDERSSON 
Kavallvägen 25 A 02700 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

 

 

Hall.es. 15/1992 Arpajaisverolaki 

Harkittavana on kysymys, kuuluuko arpajaisveron säätäminen valtakunnan lainsää-

däntövaltaan myös Ahvenanmaan osalta vai onko arpajaisvero ehdotetussa muodossaan 

sellainen elinkeino- tai huvivero, josta säätäminen Itsehallintolain 23 §:n 

mukaan kuuluu maakunnalle. Aikaisempaa arpajaisverolakia säädettäessä tätä kysy-

mystä ei nähtävästi asetettu, vaan sen nojalla on arpajaisveroa kerätty myös 

sellaisesta arpajaistoiminnasta, jota on harjoitettu Ahvenanmaalla. On syytä 

huomata, että arpajaisveron kohde muuttuisi . Vanhassa laissa verotus kohdistuu 

yksittäiseen voittoon, mutta uuden lain mukaan verotus kohdistuisi 

arpajaistoiminnasta saatuun tuottoon. Kyseessä ei ole tuloverotus, koska tuotto 

http://hall.es/


määritellään bruttosuureeksi (2,3 §). Toisaalta tämä vero ei kohdistu tavaraan 

(kuten liikevaihtovero tai valmistevero, jotka selvästi kuuluvat valtakunnan 

lainsäädäntövaltaan) eikä myöskään henkilöön (kuten matkustajavero, joka 

mielestä! oikein katsottiin valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvaksi). 

Arpajaisten järjestämistä ei tosin mainita ElinkeinoL:ssa säänneltyjen elinkei-

nojen joukossa, mutta tämä johtunee siitä, että arpajaistoiminnasta aina on ollut 

erillinen lainsäädäntö. Mielestäni arpajaisten järjestämistä on kuitenkin pidet-

tävä elinkeinona. Tätä puoltaa myös se tosiasia, että yksimielisyys näyttää val-

litsevan siitä, että arpajaislainsäädänto kuuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan, 

vaikkei sitä nimenomaan mainita Itsehallintolaissa (1144/91), joten tämä johto-

päätös voi perustua vain ItsehallintoL 18 §:n 22 kohtaan ,jonka mukaan maakunnall 

on lainsäädäntövalta elinkeinotoimintaa koskevissa asioissa. 

Käsitykseni on siis se, että arpajaistoiminta on elinkeinotoimintaa ja että arpa-

jaisverotus ainakin siinä muodossa kuin se on hallituksen esityksen mukaan on 

elinkeinoon kohdistuvaa verotusta, joka siis kuuluu Ahvenanmaan 

lainsäädäntövallai alueeseen. 

Lisäksi on mielestäni täysin mahdollista luonnehtia arpajaistoimintaan kohdistuva 

verotus eräänlaiseksi huviveroksi, koska se kohdistuu toimintoihin, joita ihmiset 

harrastavat vapaa-aikanaan huvittelumielessä. 

Näillä molemmilla perusteilla päädyn siihen, että ItsehallintoL antaa maakunnalle 

lainsäädäntövallan, sikäli kuin on kyse maakunnan alueella harjoitetusta arpa-

jaistoiminnasta . 

24.4'. 
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