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EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE
Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö HE 132/2016

Palvelualojen ammattiliitto PAMin lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle
koskien arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jatkossa PAM) pitää hallituksen esityksen kokonaisuutta hyvänä.
Mielestämme on tarpeellista, että kolme toimijaa yhdistetään muuttuvassa pelimaailmassa yhdeksi
kokonaisuudeksi. PAM pitää erittäin hyvänä, että toiminnan keskiössä on edelleen pelihaittojen minimointi, ja
tämä tavoite on mahdollista saavuttaa uudessa mallissa nykyistä paremmin.
Hallituksen esityksen mukaan myös jatkossa Sisäministeriö vastaa rahapelipolitiikasta, Poliisihallitus valvonnasta
ja samat kolme ministeriötä (OKM, STM ja MMM) avustusten kohdentamisesta. PAM katsoo, että nykyisenlainen
työnjako on tarpeen säilyttää siirtymävaiheessa, mutta tulevaisuudessa kokonaisuutta on arvioitava huolellisesti.
Avustusten jakamisesta tulee jatkossakin päättää toimeenpanevilla hallinnonaloilla, mutta tarpeetonta
päällekkäisyyttä on pyrittävä minimoimaan ja luotava toimiva kokonaisjärjestelmä. PAM esittää, että peliyhtiön
työntekijöillä tai niitä edustavilla tahoilla on jatkossa edustus rahapeliasioiden neuvottelukunnassa.
PAM kannattaa lämpimästi hallituksen esityksessä esiin nostettua tarvetta tehdä kokonaisvaltainen
rahapelipoliittinen ohjelma.
Hallituksen esityksessä viitataan myös tarpeeseen yhdenmukaistaa valtionavustusmenettelyä. PAM korostaa, että
RAY:lla on pääsääntöisesti toimiva järjestelmä ja toimivia käytänteitä on syytä jatkaa. PAM ilmaisee huolensa siitä,
että avustuspäätökset tulevat vuosittain hyvin myöhään, jolloin tästä koituu kohtuuton taakka avustuksia saaville
yhteisöille ja niiden työntekijöille.
Hallituksen esityksessä ei määrätä kuin valtion ja edunsaajien hallitus- ja hallintoneuvostopaikoista. Aiemmin
valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä takasi henkilöstölle oikeuden valita kaksi edustajaa
hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. PAMin mukaan uuteen arpajaislakiin tuleekin kirjata
henkilöstöedustuksesta hallituksessa ja hallintoneuvostossa. PAM katsoo, että henkilöstöllä (toimihenkilöt ja
työntekijät) tulee olla oikeus valita keskuudestaan kaksi edustajaa johtoryhmään, hallitukseen tai
hallintoneuvostoon henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa annetun lain mukaan. Mielestämme
hallintoedustus voi parhaimmillaan edistää työpaikoilla paikallisen sopimisen tavoitteita.
Hallituksen esityksessä esitetään muutoksia myös bingopelitoimintaan. HE:n mukaan bingopeli olisi uuden
määritelmän mukaisestikin edelleen tavaravoittopeli. Peliin osallistuminen ja siten pelin toimeenpano ei
kuitenkaan edellyttäisi enää sitä, että pelaaminen olisi sallittua ainoastaan peliä varten hyväksytyssä paikassa.
Toisin sanoen säännös mahdollistaa peliin osallistumisen myös sähköisessä jakelukanavassa. Hallituksen esityksen
mukaan voitot välittyvät jatkossa nettibingon osalta pelaajalle avatulle pelitilille. Nykyinen järjestelmä ei tällaista
pelitiliä bingon osalta tunne. PAM korostaa, että rahapelien osalta on ymmärrettävää, että käytössä on
henkilökohtainen pelitili. Hallituksen esityksestä jää kuitenkin epäselväksi, kuka bingon osalta vastaisi pelitileistä
ja niihin liittyvästä valvonnasta. Tällä hetkellä bingot toimivat omina erillisinä yksiköinä, mutta hallituksen
esityksestä saa mielikuvan, että tulevaisuudessa olisi vain yksi pelitili kaikkeen pelaamiseen.
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Tällöin on äärimmäisen tärkeää määritellä, kuka tilistä vastaa ja miten tiedonjako Veikkauksen ja yksityisten
toimijoiden välillä toteutetaan. Mikäli kyseessä on erillinen pelitilijärjestelmä, tulee se ilmaista laissa selkeämmin.
Bingotoimiala on pieni elinkeino, jonka piirissä työskentelee noin 100 työntekijää. Sen kohdalla on tarkoin
harkittava, millaisia muutosvaatimuksia toimijoille asetetaan, jotta ne eivät kohtuuttomasti rasita toimialaa.
Hallituksen esitys on laaja kokonaisuus ja lausumiseen annettu aika tähän nähden varsin lyhyt. PAM toivoo, että
jatkossa sidosryhmät otetaan tiiviimmin mukaan lainsäädäntövalmisteluun ja em. tahoille varataan riittävästi
aikaa asiasta lausumiseen.
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