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Förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av
lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den
Inrikesministeriet begär ett utlåtande av Ålands landskapsregering och Ålands
Penningautomatförening om bifogade förslag till ändring av lotterilagen och lagen om
förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Begäran om utlåtande och förslaget till regeringsproposition har sänts ut på remiss på finska
och finns tillgängliga på inrikesministeriets projektsida (projektbeskrivning på svenska) med
koden SM051:00/2019. Enligt Justitieministeriets anvisning om Ålands ställning i
lagberedningen och i EU-ärenden (8/2012) har lagförslagen och motiveringarna översatts till
svenska till den del de bedömts ha särskild betydelse för landskapet.
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering garanteras genom
penningspelspolitiken att Veikkaus Ab, i syfte att dämpa penningspelandets skadeverkningar, har
ensamrätt med förmåga att kanalisera spelandet. Genom penningspelspolitiken tryggas även
Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar i en snabbt föränderlig omvärld. Dessutom konstateras
det i regeringsprogrammet att penningspelandets skadeverkningar effektivt ska bekämpas och
penningspelandet styras mot ett lagligt, ansvarsfullt och övervakat spelutbud. I syfte att säkerställa
att målen för penningspelspolitiken uppnås kommer regeringen att enligt regeringsprogrammet i
början av regeringsperioden att genomföra den andra fasen av revideringen av lotterilagen. I
regeringsprogrammet konstateras det vidare, att man effektivt kommer att ingripa i
marknadsföring som sker i strid med lotterilagen. Det utreds vilka metoder det finns att begränsa
spelandet på webbplatser som upprätthålls av aktörer utanför monopolsystemet.
Inrikesministeriet tillsatte 31.1.2020 ett projekt för revidering av lotterilagen. Målet för projektet
var att i enlighet med regeringsprogrammet utreda behoven av att revidera lotterilagen i synnerhet
för att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som
penningspelande ger upphov till. Ett ytterligare mål var att utreda hur man genom lagstiftning kan
stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar i syfte att stärka systemet med ensamrätt med
tanke på att kanalisera spelandet.
Förslaget till regeringsproposition har beretts i den arbetsgrupp som inrikesministeriet har tillsatt
för projektet. Arbetsgruppen har bestått av medlemmar och personliga ersättare som
representerar statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och
skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Polisstyrelsen samt Institutet för hälsa och
välfärd. I arbetsgruppen har även ingått permanenta sakkunniga från social- och
hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Veikkaus Ab. Under projektet hördes ett stort antal
sakkunniga på bred bas från olika ministerier, myndigheter och organisationer samt från Ålands
landskapsregering och Ålands Penningautomatförening. Tiotals representanter för olika
intressentgrupper deltog i det fråge- och diskussionsmöte som arrangerades i samband med
projektet.
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Regeringen har i samband med budgetförhandlingarna hösten 2020 fastställt som mål att
regeringens proposition ska lämnas till riksdagen i juni 2021. Innan lagförslaget lämnas till
riksdagen ska EU-kommissionen notifieras om förslaget enligt informationsförfarandet beträffande
tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
Vi ber er sända utlåtandena elektroniskt till inrikesministeriets registratorskontor (helst i Wordformat eller som en textidentifierad PDF-fil) till adressen kirjaamo(at)intermin.fi samt för
kännedom till lagstiftningsenheten vid inrikesministeriets polisavdelning, adress
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto(at)intermin.fi senast 5.2.2021.
I utlåtandet ber vi referera till inrikesministeriets diarienummer SMDno-2019-2239.
Remisstiden är kortare än de åtta veckor som förutsätts av omfattande propositioner. Den
förkortade tiden beror på regeringens målsättning att lämna regeringens proposition till riksdagen i
slutet av vårsessionen 2021. Den kortare remisstiden kan anses vara motiverad även på grund av
att en bredbasig arbetsgrupp har deltagit i beredningen och för att olika intressentgrupper
dessutom hörts om de viktigaste förslagen under det pågående projektet.
Närmare upplysningar ges vid behov av
- konsultativa tjänstemannen Elina Rydman (tfn 0295 488 586, elina.rydman(at)intermin.fi)
- specialsakkunnig Jarkko Mikkola (tfn 0295 488 384, jarkko.mikkola(at)intermin.fi och
- konsultativa tjänstemannen Jukka Tukia (tfn 0295 488 573, jukka.tukia(at)intermin.fi.
Ett separat möte kan vid behov ordnas i januari 2020 för anskaffning av ytterligare
information.
Avdelningschef

Kauko Aaltomaa

Konsultativ tjänsteman

Jukka Tukia

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet.
Inrikesministeriet den 07.01.2021 kl. 11:13. Registratorskontoret kan verifiera
underteckningen.
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