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Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme koskien Arpajaislain
uudistamista.
Euteller Oy on vuonna 2007 perustettu suomalainen yksityinen
maksujenvälitysyhtiö, jolle Finanssivalvonta myönsi maksulaitoslisenssin
vuonna 2013. Yhtiön maksupalvelujen asiakkaana on verkkokauppoja ja
ulkomaisia peliyhtiöitä.

Euteller ei tue nettipelaamisen maksuestoja seuraavin perustein:

1) Virheelliset ja tarpeettomat maksuliikenteen estot
Maksulaitokset ja pankit välittävät maksuja useille toimialoille ja myös
toisille maksulaitoksille. Mikäli maksuestot toteutuvat, maksulaitosten
ja pankkien on vaikeaa, ja jopa mahdotonta estää vain jonkun
määrätyn ulkomaisen nettikasinon maksuliikenteen. Tällöin tapahtuu
virheellistä ja tarpeetonta maksujen estoja.
2) Maksuestojen valvonnan ja seurannan kustannukset
Lakiesityksessä esitettyjen maksuestojen ja muiden vaatimusten
toteuttamisen kustannukset ovat maksulaitoksille, Poliisihallitukselle
ja pankeille kohtuuttomia, suhteessa niistä saatuihin hyötyihin
Veikkaus Oy:n monopolin aseman vahvistamiseksi.

3) Ahvenanmaan maksuliikenne
Lakiesityksessä todetaan, että mahdolliset estot koskevat vain
manner-Suomessa asuvia asiakkaita. Tämän lain toteuttaminen on
vaikeaa, koska suomalaisten pankkien tarjoamien maksupalvelut,
eivät jaa maksajan kotiosoitetta maksun saajalle. Maksulaitos ei siis
tiedä ennen maksun suorittamista onko maksajan kotikunta mannerSuomessa vai Ahvenanmaalla, jolloin tätä estoa ei voi toteuttaa.
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4) Kuluttajan omaisuudensuoja
Lakiesityksessä olisi huomioitava, että kuluttajien omaisuudensuoja
ei heikenny tai jopa vaarannu kokonaisuudessaan. Pelipalvelujen
hallinnassa on kuluttajien varoja, joihin suomalaisilla kuluttajilla on
täysi omistus- ja käyttöoikeus. Mikäli palveluntarjoajien ja pankkien
maksuliikenne estetään, kuluttajan hallinta omiin varoihin estetään.
Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että mahdollisissa maksuestoissa,
noudetaan riittävää varoitusaikaa ja tiedottamista, jotta kuluttajat
voivat siirtää varansa pankkitilille tai muihin maksupalveluihin.

Veikkauksen markkinaosuus nettipelaamisessa
Arpajaislain uudistuksen tavoitteeksi on kirjattu seuraavaa:
”rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä tukea Veikkaus
Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi”.

Mikäli maksuliikenne eurooppalaisiin pelipalveluihin estetään, se ei lisää
Veikkaus Oy:n tuottoja eikä siis vahvista sen kilpailuasemaa
nettipelaamisessa. Veikkaus Oy on jo nyt ylivoimainen nettipelien
markkinajohtaja Suomessa. Kuluttajien valinnanvapaus ja alan kilpailu on
jo nyt ohjannut osan pelaajista käyttämään muita eurooppalaisia
palveluntuottajia.
Toteutuessaan maksuestot ohjaisivat kuluttajat käyttämään vaihtoehtoisia
maksupalveluja, kuten nettilompakoita ja kryptovaluuttoja, jotka eivät ole
suomalaisten maksulaitosten, pankkien ja viranomaisten valvonnan
piirissä.
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