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1) Omistajaohjauksen tärkeys on ymmärrettävä
• Vastuullisesti toteutetulla yksinoikeusjärjestelmällä on parhaat edellytykset
ehkäistä rahapelihaittoja. Yksinoikeutta tulee toteuttaa siten, että toiminnan
keskiössä on rahapelihaittojen ehkäisy, eikä tuottojen maksimointi.
• Tässä työssä erittäin tärkeässä roolissa on omistajaohjaus sekä kansallisen
rahapelipoliittisen ohjelman tekeminen, joka asettaa vastuullisen rahapelien
järjestämisen tuottotavoitteiden edelle.
• EHYT esittää, että Suomeen perustetaan rahapelaamisen valvonnasta,
rahapelijärjestelmän kehittämisestä ja haittojen ehkäisystä vastaava yksi toimielin
eli suomalainen ”gambling board”, joka voisi sijoittua sisäministeriöön.
Omistajaohjaus siirrettäisiin valtioneuvoston kanslialta sisäministeriön
alaisuuteen.
• Veikkauksen hallituksen ja toimivan johdon pitää ymmärtää, että Veikkauksella
on ensi sijassa yhteiskunnallinen tehtävä, jonka toteuttaminen edellyttää
rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä.

2) Arpajaislain pykälää 52 on laajennettava
• Arpajaislain pykälää 52 on laajennettava siten, että rahapelihaittojen ehkäisy-,
tutkimus-, kehittämis- ja hoitotyölle luodaan ja turvataan pysyvät resurssit ja
rakenteet. Tällä hetkellä rahoituksen turvin on mahdollista vain tilapäisluonteinen
kehittämistoiminta.
• Edellisellä arpajaislakilausuntokierroksella edunsaajien verkostot kannattivat sitä,
että rahapelihaittojen ehkäisyyn on lisättävä rahoitusta.
• EHYT esittää, että Veikkauksen tuotoista 15 miljoona vuodessa ohjataan näihin
tarkoituksiin.
• Tämä muutos turvaisi myös edunsaajien tekemän työn legitimiteettiä.

3) Markkinointiin, mainontaan ja sponsorointiin
tarvitaan rajoituksia
• EHYT ehdottaa, että edunsaajia ei saisi enää käyttää Veikkauksen ja rahapelien
markkinoinnissa ja mainonnassa. Näin poistettaisiin kytköstä rahapelaamisen
markkinoinnin ja edunsaajuuden välillä.
• EHYT huomauttaa, että eräs merkittävä markkinoinnin muoto, jota peliyhtiöt
käyttävät, on sponsorointi. Sponsorointia markkinoinnin ja mainonnan
muotona pitäisi harkita kiellettäväksi ainakin niissä ympäristöissä, joissa ei
voida varmistaa, että se kohdistuu vain aikuisväestöön. Erityisesti tulisi
huomioida nuoria kiinnostavat urheilumuodot kuten e-urheilu.
• EHYT kannattaa mahdollisuutta antaa hallinnollisia sanktioita tai kieltopäätös
myös yksityishenkilölle arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvonnan
tehostamiseksi (ns. affit).

4) Veikkauksen kansainvälisen BtoB-liiketoiminnan
mahdolliset tappiot eivät saa kaatua edunsaajien
maksettaviksi
• EHYT huomauttaa, että mikäli Veikkaus aloittaa kansainvälisen BBliiketoiminnan, sen on tarjottava ulkomaisille kumppaneilleen vastuullista
konsultaatiota.
• Veikkauksen BtoB-liiketoimintamahdollisuuksien mahdollisia tappioita ei
tule maksattaa Veikkauksen tuottojen edunsaajilla.

5) Kanavointi pitää tehdä vastuullisesti
rahapelihaittoja vähentäen
• EHYTin mielestä rahapelaamisen kanavointi ja sen käytännön toteutukset
(kuten rahapelikehittely entistä nopeatempoisempien rahapelien suuntaan) ei saa
johtaa siihen, että kanavoidaan ulkomaisilta pelisivustoilta ongelmallisesti
pelaavia Veikkauksen pelisivujen pelaajiksi. On pyrittävä siihen, että haitallisesti
ja ongelmallisesti pelaavat voisivat vähentää huomattavasti rahapelaamistaan tai
lopettavat pelaamisen kokonaan.
• Rahapelaamisen kanavoinnin kotimaiselle tuottajalle ei pidä tarkoittaa sitä,
että markkinoinnin ja mainonnan volyymi kasvaa. Kanavointitehtävästä vastuu
on lainsäätäjällä, jonka pitää huolehtia, että kanavointia tehdään haitattomampiin
peleihin.

