
PIENARPAJAISET     26.9.2019 
 
Pienarpajaisia voi järjestää ilman lupaa tai ilmoitusta. Pienarpajaiset saadaan toimeenpanna varojen 
hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi. 
 

- kotimainen  rekisteröity yhdistys tai itsenäinen säätiö taikka muu sellainen yhteisö,      
jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomi   

- koululuokka tai vastaava opintoryhmä voi opiskelun tai opiskelua tukevan 
harrastustoiminnan edistämiseksi toimeenpanna pienarpajaiset, jos arpajaisten 
toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysvaltainen henkilö. 

 
       

JÄRJESTÄJÄN HUOMIOITAVA 
 

- arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään kolmetuhatta (3000) € 
- arpojan myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa 
- toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö 
- arpoihin merkittävät tiedot: 

- arpajaisten toimeenpanija 
- arvan hinta 
- arpojen lukumäärä 
- kertyvien varojen käyttötarkoitus 
- arvonnan suorittamistapa 
- suoritetaanko arvonta myytyjen vai kaikkien myynnissä olleiden 

arpojen kesken 
- voittojen määrä, arvo ja laji 
- missä ja milloin tilitys pidetään nähtävillä 

- lisäksi arvassa tulee olla selkeä merkintä voitosta / tyhjästä arvasta 
 

ARVONTA JA ARVONTAPÖYTÄKIRJA 

 
 Arvontapöytäkirjassa tulee mainita 

- arpajaisten toimeenpanoaika, -paikka ja -tapa 
- arpojen lukumäärä 
- arvonnan suorittamistapa 
- arvonnan suorittaja 

- muut tarpeelliset tiedot 
 
Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luettelo, jonka arvonnan suorittaja allekirjoittaa 
Voittoluetteloon tulee liittää arvontapöytäkirja 
 
Tilityksessä tulee mainita 
- arpajaisten toimeenpanoaika, -paikka ja -tapa 
- arpojen yhteenlaskettu myyntihinta 

- myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo 
- arpajaisten yksilöidyt toimeenpanokulut 
- arpajaisten tuotto 
- kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on luovutettu sekä mihin se käytetään 
 
Arvontapöytäkirja, voittoluettelo ja tilitys on oltava nähtävissä kahden (2) viikon ajan  
tilityksen valmistumisesta. 
 
Muun toimeenpanijan kuin koululuokan tai vastaavan tulee säilyttää tilitys kirjanpitolain 

 2 luvun 10 §:n 2 mom:ssa säädetyllä tavalla. Koululuokan tai vastaavan on säilytettävä 
 tilitys yhden (1) vuoden ajan arpajaisten toimeenpanosta. 

MINIATYYRIARPAJAISET – ei tilitysvelvollisuutta 

 
- Työyhteisö ja vakiintunut harrastusryhmä voi järjestää ilman lupaa  

jäsentensä keskuudessa virkistys ja harrastustoiminnan tukemiseen 



taikka yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi miniatyyriarpajaiset 
- arpojen yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää viittäsataa (500) € 
- arpojen myynti ja voittojen jako on tapahduttava samassa tilaisuudessa  


