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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om
ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om
ändring av lotterilagen
Inrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkastet till regeringens
proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av
lotterilagen. De som nämns i sändlistan kan, om de så önskar, vidarebefordra begäran om yttrande
till exempel till den underlydande förvaltningen, till sina medlemsorganisationer och
samarbetspartner. Begäran om utlåtande och utkastet finns också tillgängliga på inrikesministeriets
projektsida med identifieringskoden SM027:00/2022.
Lotterilagen (1047/2001) förnyades genom lag 1284/2021 (RP 135/2021 rd), som trädde i kraft den
1 januari 2022. I enlighet med ikraftträdandebestämmelsen i lagändringen övergår man till
obligatorisk identifiering för penningspelande på spelplatserna, med undantag för
penningautomatspelande, först den 1 januari 2023. I praktiken avser ikraftträdandebestämmelsen
kupongspel som säljs på spelplatser. Med kupongspel avses tippnings-, vadhållnings- och totospel
som säljs på Veikkaus Ab:s försäljningsterminaler. Ikraftträdelsebestämmelsen ansågs vara
nödvändig, eftersom obligatorisk identifiering för kupongspel förutsätter enligt Veikkaus Ab
förnyande av bolagets samtliga utplacerade försäljningsterminaler och deras programvara. Till
övriga delar har bestämmelsen om obligatorisk identifiering i samband med penningspel redan trätt i
kraft den 1 januari 2022. Enligt ikraftträdandebestämmelsen krävs det dock obligatorisk identifiering
för så kallade skraplotter först från och med den 1 januari 2024.
På grund av den komponentbrist som orsakats av coronapandemin har den avtalspartner som
ansvarar för tillverkningen av Veikkaus Ab:s försäljningsterminaler meddelat att tillverkningen av nya
försäljningsterminaler inte kan inledas enligt tidsplanen i avtalet. Komponentbristen hindrar
tillverkningen av nya försäljningsterminaler, vilka är en förutsättning för ibruktagande av obligatorisk
identifiering för kupongspelande som sker på spelplatser. På grund av fördröjningen som de
tvingande omständigheterna medför, är det nödvändigt att i fråga om ikraftträdandebestämmelsen i
lotterilagen bereda ett förslag om ändring av tidpunkten för tillämpningen av obligatoriskt
identifierande för spelande på spelplatser. Veikkaus Ab har preliminärt bedömt att de nya
försäljningsterminalerna tas i bruk under 2023. Den föreslagna nya tidpunkten för tillämpningen, från
och med den 1 januari 2024, motsvarar den ändrade tidsplanen för genomförandet av förnyandet av
Veikkaus Ab:s försäljningsterminaler. Veikkaus Ab strävar emellertid efter att införa den obligatoriska
identifieringen vid kupongspel så fort de nya försäljningsterminalerna blir tillgängliga.
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Utkastet till regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriets
polisavdelning.
Vänligen lämna utlåtandena elektroniskt (helst i Word-format eller som textidentifierad pdf-fil) till
inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.sm@govsec.fi och för kännedom till
lagstiftningsenheten vid inrikesministeriets polisavdelning på adressen
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto.sm@govsec.fi senast den 3 augusti 2022. Eftersom innehållet i
utkastet till regeringspropositionen är av teknisk karaktär och eftersom utkastet är kort, samt på
grund av att lagförslaget hänför sig till statsbudgeten för år 2023, är remisstiden sex veckor trots
semesterperioden.
Ange inrikesministeriets diarienummer VN/17296/2022 som referens. Vi ber de ministerier som
använder ärendehanteringssystemet VAHVA sända yttrandet direkt från VAHVA-ärende
VN/17296/2022.
Ytterligare information ges vid behov av
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman (tfn 0295 488 573, jukka.tukia(at)govsec.fi (22.6–23.6 och
fr.o.m. 1.8)
Tiina Tulirinta, specialsakkunnig (tfn 0295 488 649, tiina.tulirinta(at)govsec.fi (22.6–23.6 och fr.o.m.)
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman (tfn 0295 488 586, elina.rydman(at)govsec.fi (23.6–5.7)
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