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Sisäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laiksi arpajaislain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua sisäministeriön esityksestä ja esittää
lausuntonaan seuraavaa:
Esityksessä arpajaislain voimaantulosäännökseen on valmisteltu muutosehdotus tunnistautunutta
pelaamista pelipisteissä koskevan säännöksen soveltamisajankohdan muuttamiseksi. Uusi ehdotettu
soveltamisajankohta on 1.1.2024 alkaen (1.1.2023 sijaan). Komponenttipula on muodostanut esteen
uusien myyntipäätteiden valmistamiselle, mikä on edellytys pelipisteissä tapahtuvan kuponkipelaamisen
pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönotolle.
Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että alkuperäinen laki on ilmoitettu komissiolle teknisenä määräyksenä
teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen
toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti. Ilmoitus
(2021/245/FIN) on toimitettu Euroopan komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön kautta.
Direktiivin (EU) 2015/1535 artiklassa 5 todetaan, että jäsenvaltioiden on toimitettava teknistä määräystä
koskeva ehdotus uudelleen komissiolle 5 artiklan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa mainituin
edellytyksin, jos ne tekevät ehdotukseen sellaisia huomattavia muutoksia, jotka muuttavat sen
soveltamisalaa, lyhentävät alun perin suunniteltua soveltamisaikataulua, lisäävät eritelmiä tai
vaatimuksia taikka tiukentavat niitä.
Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksenä on, että kyseinen säännös tarkoittaa sitä, että voimaantulon
lykkääminen ei edellytä uutta ilmoitusta. Vastuuministeriönä sisäministeriö tekee kuitenkin lopullisen
päätöksen mahdollisesta notifioinnista.
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