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Diaarinumero SMDno-2019-2239. 

 

Ammattiliitto Pron Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

 

Ammattiliitto Pro kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Taustaa: 

Arpalaislakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja on tarkoitus muuttaa siten, että pystyttäisiin ehkäisemään ja 

vähentämään rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja lisäämällä 

arpajaislakiin näitä tavoitteita tukevia uusia säännöksiä. Lisäksi esityksellä pyritään vahvistamaan 

Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmää sekä tehostamaan rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä. 

Arpajaislain muutoksella pyritään toteuttamaan hallitusohjelmassa mainittu uudistus rahapelipolitiikan 

tavoitteiden varmistamiseksi.  

Muutosehdotukset: 

Arpajaislakiin lisättäisiin säännökset Veikkaus Oy:n rahapelien pelaamiseksi edellytettävästä pakollisesta 

tunnistautumisesta, maksuliikenne-estoista arpajaislailla säännellyn yksinoikeusjärjestelmän 

ulkopuolisen rahapelitarjonnan saavutettavuuden estämiseksi, Veikkaus Oy:n rahapelien 

toimeenpanosta kertyvän peli- ja pelaajadatan hyödyntämisestä sekä säännökset arpajaislain vastaisten 

rahapelien markkinointia koskevan kieltopäätöksen ulottamisesta luonnollisiin henkilöihin ja hallinnollisen 

seuraamusmaksun määräämisestä arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Lisäksi arpajaislain 

markkinointia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset Veikkaus Oy:n 

liiketoiminnan mahdollistamiseksi yritysten väliseen liiketoimintaan. 

Pron kommentit: 

Pro yhtyy esityksen näkemykseen Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän säilyttämisestä. 

Yksinoikeusjärjestelmän etuina voidaan nähdä muun muassa se, että pelaamisen tuotot ohjautuvat 

suomalaisen kansalaisyhteiskunnan eduksi, eivätkä ulkomaisille osakkeenomistajille. Lisäksi 

yksinoikeusjärjestelmä ja valtion sataprosenttinen omistus sekä valtion ohjaus, kannustavat kansallista 

peliyhtiötä toimimaan pelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ja muutoinkin toteuttamaan 

vastuullista liiketoimintaa sekä henkilöstöpolitiikkaa. Pro haluaa korostaa, että Suomen valtion 

omistajaohjauksessa oleva yhtiö ja yksinoikeusjärjestelmä takaavat myös sen, että kansallisen peliyhtiön 

työntekijöihin sovelletaan työehtosopimusosapuolten yhteisesti laatimaa työehtosopimusta   ja 

kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Lisäksi näiden soveltamista pystytään tehokkaasti 

valvomaan.  

Ulkomaisten peliyhtiöiden toimintaan tai esimerkiksi henkilöstön työsuhteen ehtoihin tai työoloihin, kuten 

työturvallisuuteen, ei ole mahdollista Suomesta käsin puuttua. Lisäksi sääntelyn ulkopuolisten 

toimijoiden aktiviteetti esimerkiksi pelihaittojen estämiseksi tai vähentämiseksi on täysin yksittäisten 

toimijoiden varassa.   
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Pro suhtautuu myönteisesti arpajaislakiin esitettyihin markkinointirajoituksiin ja -muutoksiin. Pro näkee 

tärkeänä sen, että lakiin tehtävillä muutoksilla pystytään tosiasiallisesti ohjaamaan kuluttajien 

ostokäyttäytymistä siten, että se suuntautuu nimenomaisesti Veikkauksen peleihin, eikä sääntelyn 

ulottumattomissa oleviin ulkomaisiin toimijoihin. Markkinoinnin sääntelyn osalta nähdään tärkeänä myös 

pelihaittojen estäminen ja vähentäminen. Lisäksi Pro näkee tärkeänä, että markkinointia ja pelialaa 

valvoville viranomaiselle annetaan riittävät ja tosiasialliset valtuudet ja työkalut puuttua lainvastaiseen 

pelialan markkinointiin ja toimintaan Suomessa.  

Pro kiinnittää huomiota myös lakimuutoksen myötä Veikkaukselle ja sen mahdollisille tytäryhtiöille 

tuleviin uudenlaisiin tehtäviin. Lakimuutoksella tulee varmistaa uusien toimintojen vaatimat riittävät 

henkilö- ja osaamisresurssit ja, että henkilöstö otetaan mukaan uusien töiden ja toimintamallien 

suunnitteluun.  

Kameravalvonnan osalta Pro toteaa, että esityksessä tulee olla viittaus sekä lakiin yksityisyyden suojasta 

työelämässä (13.8.2004/759) että lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä (30.3.2007/334). 

Lopuksi Ammattiliitto Pro toteaa, että yhden valtiollisen pelialan yrityksen mallia puolustaa myös se, että 

rahanpesun estämisen valvonta on huomattavasi helpompaa, kuin mallissa, jossa on useita valvonnan 

ulottumattomissa olevia tahoja. 
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