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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n ja 
arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan arpajaislakia muutet
tavaksi siten, että Suomen Hippos ry saisi 
mahdollisuuden totopelin harjoittamiseen he
voskilpailujen yhteydessä myös ratojen ulko
puolella ja että Oy Veikkaus Ab saisi mahdol
lisuuden harjoittaa hevoskilpailujen tulosten 
arvaamiseen liittyvää ennakkovedonlyöntitoi
mintaa. 

Arpajaisverolaki ehdotetaan muutettavaksi 
vastaamaan arpajaislakiin ehdotettua muutos
ta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Vedonlyöntiä koskevat määräykset 

Arpajaislain (491165) 3 §:n 2 momentissa 
olevan säännöksen nojalla varojen hankkimi
seksi urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä tie
teen, taiteen ja nuorisokasvatustyön tukemi
seen voidaan sitä varten perustetulle kotimai
selle yhtiölle antaa lupa toimeenpanna vedon
lyöntiä, joka liittyy urheilu- tai muiden kilpai
lujen tulosten arvaamiseen hevoskilpailuja lu
kuun ottamatta. Lain 3 §:n 5 momentin 
mukaan saadaan samaksi ajaksi myöntää vain 
yksi lupa. Luvan haltija on tällä hetkellä Oy 
Veikkaus Ab. 

Arpajaislain 3 §:n 3 momentin mukaan muun 
vedonlyönnin kuin 2 momentissa tarkoitetun 
veikkauksen toimeenpanemiseen hevoskilpai
luissa voidaan antaa lupa rekisteriin merkityil
le, Suomessa toimivien hevosjalostus-, ravi- ja 
ratsastusseurojen keskusjärjestöille varojen 
hankkimiseksi hevoskasvatuksen edistämiseen 
ja hevosurheilun tukemiseen. Lain 3 §:n 5 mo
mentin mukaan tämäkin lupa saadaan myön-
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tää samaksi ajaksi vain yhdelle. Luvan haltija 
on tällä hetkellä Suomen Hippos ry. 

1.2. Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen kehi
tysnäkymät 

Hevoskasvatus- ja hevosjalostustyöllä on 
merkittävä asema luonnonläheisten harrastus
mahdollisuuksien toteuttajana. Hevostalous on 
myös merkittävä työllistäjä. 

Hevoskasvatus- ja hevosjalostustyön edelly
tykset ovat koko kuluneen vuosikymmenen 
ajan selvästi heikentyneet. Tämä on ollut seu
rausta totopelin laskevasta liikevaihdosta. 
Vuonna 1990 oli Suomen Hippos ry:n toimeen
panemien ratapelien myynti yhteensä 933,5 
miljoonaa markkaa. Vuonna 1993 myynti oli 
enää 564 miljoonaa markkaa. Pelivaihto on 
vuonna 1994 pienentynyt edelleen. 

Pelivaihdon laskun eräinä syinä voidaan 
pitää maassamme vallinnutta talouden las
kusuhdannetta ja säädöksistä johtuvaa pelien 
tuotekehitysmahdollisuuksien vähäisyyttä. 

Oy Veikkaus Ab toimeenpanee 65-nimistä 
veikkauspeliä, jossa veikkausten kohteena ovat 
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Suomen Hippos ry:n toimeenpanemat ravikil
pailut. Veikkausyhtiö on maksanut Suomen 
Hippos ry:lle korvausta pelikohteiden järjestä
misestä. Nämä maksut eivät ole riittäneet 
kattamaan ratapelien liikevaihdon vähentymi
sestä johtuvaa tulojen pienentymistä. 

Kotimaisen hevostalouden turvaamisessa on 
arpajaislain nojalla tapahtuva varainhankinta 
keskeisessä asemassa. Suomen Hippos ry on 
perinteisesti toimeenpannut radalla tapahtuvia 
hevoskilpailujen tulosten veikkauksia, totopele
jä. Vuodesta 1992 se on toimeenpannut toto
pelejä myös radalta radalle. Pelaaja on voinut 
jättää panoksensa muullakin kuin kilpailun 
toimeenpanevalla raviradalla. 

1.3. Ehdotukset 

Hevoskasvatuksen ja hevosjalostuksen toi
mintaedellytysten parantamiseksi ehdotetaan 
arpajaislakia muutettavaksi siten, että hevoskil
pailujen tuloksiin liittyvä ennakkovedonlyönti 
ja hevoskilpailujen yhteydessä tapahtuva rato
jen ulkopuolinen totopelitoiminta sallittaisiin. 

Radan ulkopuolinen totopeli toimeenpantai
siin lähinnä kahvila- ja ravintolaympäristössä. 
Tällöin pelaajat voisivat raviradan ulkopuolel
la, myös muulla paikkakunnalla, seurata tieto
liikenneyhteyksien avulla radalta tapahtuvaa 
lähetystä. Näin tapahtumat välittyisivät pelaa
jille reaaliaikaisina. Koska atk-yhteyksien luo
minen edellyttää merkittävää taloudellista pa
nostusta, olisi pelipisteiden avaaminen tarkoi
tuksenmukaista vain riittävän väestöpohjan 
omaavilla alueilla. 

Vetoja koskevat tiedot välitettäisiin atk:n 
avulla radan keskustietokoneeseen. Kone käsit
telisi nämä sekä radalla pelatut vedot. Tiedot 
pelivaihdoista ja kertoimista välittyisivät jälleen 
tietoliikenneyhteyksien avulla radalta pelaajille. 
Voitot maksettaisiin vedonlyöntipisteestä tai 
Suomen Hippos ry:n toimipaikoista. 

Oy Veikkaus Ab:llä on käytössään maanlaa
juinen rahapelejä varten rakennettu atk-verk
ko, online-verkko, jota hyväksi käyttäen olisi 
mahdollista pelata myös hevoskohteisia ennak
kovedonlyöntipelejä. Esityksen tarkoituksena 
on sallia eräiden hevoskohteisten vedonlyönti
pelien toimeenpano myös Oy Veikkaus Ab:lle. 
Vedonlyönnin kohteena olisivat Suomen Hip
pos ry:n järjestämien ravikilpailujen ohella 
myös ulkomaiset ravikilpailut. Oy Veikkaus Ab 

maksaisi edelleen Suomen Hippos ry:lle kor
vausta pelikohteiden järjestämisestä. 

Edellä selostetut ehdotukset toteutettaisiin 
muuttamalla arpajaislain 3 §:n 3 ja 4 moment
tia. Jotta Oy Veikkaus Ab voisi toimeenpanna 
hevoskohteisia ennakkovedonlyöntipelejä, eh
dotetaan 3 momentin 3 kohtaan lisättäväksi 
vedonlyönnin kohteeksi hevoskilpailut. Pykä
län 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että Suomen Hippos ry voisi toimeenpan
na totopelejä hevoskilpailujen yhteydessä. Mo
mentista ehdotetaan poistettavaksi vedonlyön
titoiminnan pelikohtaista ja alueellista rajausta 
tarkoittava ilmaisu "Muun vedonlyönnin kuin 
2 momentissa tarkoitetun veikkauksen toi
meenpanemiseen hevoskilpailuissa .... ". 

Suomen Hippos ry:n toimeenpanemien peli
en yhteiseksi nimeksi ehdotetaan totopeliä. 
Nimi on puhekieleen vakiintunut ja kuvaa Oy 
Veikkaus Ab:n ja Suomen Hippos ry:n toi
meenpanemien pelien eroa. 

1.4. Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset ja määräykset ve
donlyönti- ja totopelitoiminnasta on tarkoitus 
antaa asetuksella veikkausasetuksen muuttami
sesta ja uudella totopeliasetuksella. Lisäksi 
valtioneuvoston antamiin lupiin sisällytettäisiin 
tarpeellisia ehtoja. 

Arpajaislain 3 § ei sisältäisi eri pelimuotojen 
tai pelien määritelmiä. Yksinoikeudella sallitta
vien hevoskohteisten pelimuotojen määritelmät 
annettaisiin asetuksilla. Asetuksilla säädettäi
siin, että sisäasiainministeriö vahvistaisi peli
säännöt. Tämä on välttämätöntä sen varmista
miseksi, että eri yhteisöjen toimeenpanemat 
pelit eivät muodostu samanlaisiksi. Asetuksilla 
myös täsmennettäisiin kilpailujen lopputulok
sen arpomista koskevia määräyksiä. 

Voimassa oleva vedonlyönnin toimeenpane
misesta hevoskilpailuissa annettu asetus 
(122/66) on eräiden termien ja valtionapuja 
koskevien määräysten osalta vanhentunut. Pe
livaihdosta luvan saajalle, pelaajille ja valtiolle 
tulevaa osuutta koskevat määräykset olisi tar
koituksenmukaisempaa antaa toimiluvassa. 
Koska nämä ja edellä selostetut muutokset 
koskisivat lähes kaikkia asetuksen pykäliä, 
annettaisiin muutoksia koskevat säännökset 
uudella totopeliasetuksella. 

1.5. Arpajaisverolaki 

Koska arpajaisverolakiin (552/92) ei nyt si-
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säily arpajaislain 3 §:n 4 momenttiin ehdotettua 
totopelin käsitettä, ehdotetaan arpajaisverolain 
2 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 2 momenttia 
muutettavaksi siten, että ne vastaavat arpajais
lakiin ehdotettua muutosta. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksestä ei aiheudu valtiolle hallinnollisia 
tai muitakaan kustannuksia. Suomen Hippos 
ry:n toimeenpaneman totopelin liikevaihdon on 
arvioitu lisääntyvän 100 miljoonaa markkaa, 
josta valtiolle arpajaisverona kertyvä määrä 
olisi 5 miljoonaa markkaa ja maa- ja metsäta
lousministeriölle tilitettävä määrä 4 miljoonaa 
markkaa. Luvan saajan osuus olisi 16 miljoo
naa markkaa. 

Oy Veikkaus Ab:n vedonlyöntitoiminnan lii
kevaihdon on arvioitu kasvavan 40 miljoonaa 
markkaa. Arpajaisverona valtiolle kertyvä 
määrä kasvaisi 2 miljoonaa markkaa ja ylijää
mä 5 miljoonaa markkaa. Oy Veikkaus Ab:n 
hevoskohteisten pelien myynnin yhteismääräksi 
on arvioitu 300 miljoonaa markkaa. 

3. Riippuvuus kansainvälisistä sopi
muksista ja velvoitteista 

Euroopan unionissa (EU) ei ole annettu 
rahapelitoimintaa koskevia normeja. Myös
kään Euroopan talousalueesta tehdyssä sopi
muksessa (ETA-sopimus) ei ole rahapelitoimin
taa koskevia määräyksiä. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on antanut joitakin rahapelitoi
mintaa koskevia ratkaisuja. Tärkeänä rahape
litoiminnan asemaa koskevana ratkaisuna pi
detään tuomioistuimen 24 päivänä maaliskuuta 
1994 antamaa ratkaisua tapauksessa 275/92 
(Iso-Britannian tullilaitos vs. Gerhart ja Jörg 
Schindler). Suomi on ETA-sopimuksen kautta 
sidottu ratkaisuun. 

Päätöksessä todetaan, että rahapelitoiminnat, 
joilla jutussa on tarkoitettu vaikutukseltaan 
laajoja arpajaisia, ovat Rooman sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvia palveluita. Kansalli
set oikeussäännökset, jotka kieltävät arpajais-

ten toteuttamisen yhdessä jäsenmaassa, merkitse
vät palvelujen vapaan liikkumisen rajoittamista. 
Tuomioistuin toteaa kuitenkin palvelujen va
paan liikkumisen rajoitusten olevan oikeutet
tuja sosiaalipoliittisten sekä vilpin ja väärinkäy
tösten ehkäisemiseen liittyvien näkökohtien 
nojalla. Kansalliset säännökset eivät saa kuiten
kaan olla luonteeltaan syrjiviä. 

Arpajaislainsäädäntömme perusperiaate, jon
ka mukaan rahapelit ovat sallittuja vain yksin
oikeudella varojen hankkimiseksi aatteellisten 
ja sosiaalisten tarkoitusten edistämiseen, ei ole 
ristiriidassa sanotun ratkaisun kanssa. Ehdote
tut uudistukset eivät muodosta kiellettyjä kil
pailunrajoituksia, koska pelit ovat muodoiltaan 
erilaisia ja niiden toimeenpanotavat poikkeavat 
toisistaan siten, ettei synny kilpailutilannetta 
luvan haltijoiden välille. Järjestelyllä ei olisi 
vaikutusta rahapelitoiminnan tuotonjakoperi
aatteisiin. Yksinoikeudella rahapelejä järjestä
vien yhteisöjen tuotot käytettäisiin edelleen 
täysimääräisesti hyväntekeväisyyteen ja aatteel
lisiin tarkoituksiin. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sisäasianministeriössä 
ja se perustuu sisäasiainministeriön asettaman 
rahapelitoimikunnan ehdotukseen. Ehdotus on 
valmisteltu rahapelitoimikunnassa erilliskysy
myksenä ennen toimikunnan mietinnön valmis
tumista. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot opetusmi
nisteriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, 
sosiaali- ja terveysministeriöitä ja valtiovarain
ministeriöltä sekä Oy Veikkaus Ab:ltä ja Suo
men Hippos ry:ltä. 

5. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 
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1. 
Laki 

arpajaislain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491165) 3 §:n 2 momentin 3 kohta 

sekä 3 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat 3 §:n 2 momentin 3 kohta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 

(1289/92) ja 3 §:n 3 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (813/81), seuraavasti: 

3 § 
Varojen hankkimiseksi urheilun ja liikunta

kasvatuksen sekä tieteen, taiteen ja nuorisokas
vatustyön tukemiseen voidaan sitä varten pe
rustetulle kotimaiselle yhtiölle antaa lupa: 

3) toimeenpanna ennakolta vedonlyöntiä, 
joka liittyy urheilu- ja hevoskilpailujen sekä 
muiden kilpailujen tulosten arvaamiseen. 

Varojen hankkimiseksi Suomessa tapahtuvan 
hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurhei-

lun tukemiseen voidaan Suomessa toimivalle 
raviurheilun ja hevosjalostuksen keskusjärjes
tölle antaa lupa toimeenpanna hevoskilpailujen 
yhteydessä totopelejä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

2. 
Laki 

arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisve
rolain (552/92) 2 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti seuraavasti: 

2 § 
Arpajaisilla tarkoitetaan: 
l) arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja ta

vara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta, 
vedonlyöntiä ja totopeliä sekä sellaisten peliau
tomaattien, pelien ja pelilaitteiden pitämistä, 
joista voi voittona saada rahaa tavaraa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan arpojen 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994 

myynnistä kertynyttä kokonaistuloa ja arvon
taan, veikkaukseen, vedonlyöntiin sekä totope
liin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten 
yhteismäärää. Peliautomaattien, pelien ja peli
laitteiden tuotolla tarkoitetaan rahapanosten 
yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen 
erotusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 1 

1. Laki 
arpajaislain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491165) 3 §:n .2 momentin 3 kohta 

sekä 3 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentin 3 kohta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 

(1289/92) ja 3 §:n 3 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (813/81), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 3 § 
Varojen hankkimiseksi urheilun ja liikunta

kasvatuksen sekä tieteen, taiteen ja nuorisokas
vatustyön tukemiseen voidaan sitä varten pe
rustetulle kotimaiselle yhtiölle antaa lupa: 

3) toimeenpanna vedonlyöntiä, joka liittyy 
urheilu- tai muiden kilpailujen tulosten arvaa
miseen hevoskilpailuja lukuun ottamatta. 

Muun vedonlyönnin kuin 2 momentissa tar
koitetun veikkauksen toimeenpanemiseen he
voskilpailuissa voidaan antaa lupa rekisteriin 
merkityille, Suomessa toimivien hevosjalostus
ravi- ja ratsastusseurojen keskusjärjestöille va
rojen hankkimiseksi hevoskasvatuksen edistä
miseen ja hevosurheilun tukemiseen. 

3) toimeenpanna ennakolta vedonlyöntiä, jo
ka liittyy urheilu- ja hevoskilpailujen sekä mui
den kilpailujen tulosten arvaamiseen. 

Varojen hankkimiseksi Suomessa tapahtuvan 
hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun 
tukemiseen voidaan Suomessa toimivalle raviur
heilun ja hevosjalostuksen keskusjärjestölle antaa 
lupa toimeenpanna hevoskilpailujen yhteydessä 
totopelejä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2. 
Laki 

arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/92) 2 §:n momentin 

kohta ja 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Arpajaisilla tarkoitetaan: 
1) arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja ta

vara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta, 
vedonlyöntiä, sekä sellaisten peliautomaattien, 
pelien ja pelilaitteiden pitämistä, joista voi 
voittona saada rahaa, tavaraa taikka rahaan tai 
tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä; 

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan arpojen 
myynnistä kertynyttä kokonaistuloa ja arvon
taan, veikaukseen sekä vedonlyöntiin osallistu
miseksi suoritettujen rahapanosten yhteismää
rää. Peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden 
tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteismää
rän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. 

Ehdotus 

2 § 
Arpajaisilla tarkoitetaan: 
1) arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja ta

vara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta, 
vedonlyöntiä ja totopeliä sekä sellaisten peliau
tomaattien, pelien ja pelilaitteiden pitämistä, 
joista voi voittona saada rahaa, tavaraa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan arpojen 
myynnistä kertynyttä kokonaistuloa ja arvon
taan, veikkaukseen, vedonlyöntiin sekä totope
liin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten 
yhteismäärää. Peliautomaattien, pelien ja peli
laitteiden tuotolla tarkoitetaan rahapanosten 
yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen 
erotus ta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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Liite 2 

Asetus 
veikkausasetuksen muuttamisesta 

Sisäasiainministerin esittelystä 
kumotaan 8 päivänä maaliskuuta 1993 annetun veikkausasetuksen (241/93) 1 §:n 2 momentti ja 
muutetaan 2 §:n vedonlyöntitoimintaa koskeva kohta, 4 §:n 1 ja 2 kohta, 6 § sekä 7 §:n 2 ja 3 

momentti seuraavasti: 

2§ 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

vedonlyöntitoiminnalla toimintaa, jossa ylei
söllä on mahdollisuus maksua vastaan osallis
tua urheilu- ja hevoskilpailujen sekä muiden 
kilpailujen tuloksiin liittyvien arvausten perus
teella maksuista kertyvien voittojen jakoon 
pelaajan asettaman rahapanoksen ja lopputu
loksen todennäköisyyttä osoittavan kertoimen 
tulon mukaisesti. Vedonlyönnin kohteeksi saa
daan valita vain sellaisia kilpailuja, joiden 
lopputulos vahvistetaan kilpailutoimintaa var
ten hyväksyttyjen sääntöjen nojalla. 

4§ 

Lupapäätökseen sisällytettävät asiat 

Lupapäätöksessä on mainittava: 
1) luvansaaja ja luvan voimassaoloaika; 
2) hevoskilpailujen tulosten arvaamiseen liit

tyvän vedonlyönnin toimeenpanoaikaan liitty
vät rajoitukset; 

6§ 

Pelisäännöt 

Raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyön-

tipelejä varten Iuvansaajan on laadittava peli
säännöt, jotka sisäasiainministeriö hakemuk
sesta vahvistaa. Pelisääntöihin on sisällytettävä 
voittojen jakoa ja vedonlyöntipeleissä lisäksi 
panosten palauttamista koskevat ehdot. 

Pelisäännöt on pidettävä maksuttomasti ylei
sön saatavilla pelien järjestäjän toimipaikoissa 
ja pelien myyntipaikoissa. 

7§ 

Lopputuloksen arpomista koskevat säännökset 

Vedonlyönnissä ei saa käyttää arvottua tu
losta lukuun ottamatta sellaista hevoskilpailu
jen tuloksiin liittyvää vedonlyöntiä, jossa vedon 
kohteena on usean eri lähdön voittaja. 

Jos urheilu- tai muuhun kilpailuun liittyvän 
vedonlyönnin kohteen tulosta ei 1 momentissa 
tarkoitetuista syistä johtuen voida käyttää, 
pelaajalla on oikeus saada asettamansa raha
panos takaisin. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisin. 
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Totopeliasetus 

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain 
(491/65) 7 §:n nojalla 

1 § 
Määritelmä 

Totopelillä tarkoitetaan toimintaa, jossa ylei
söllä on mahdollisuus maksua vastaan osallis
tua hevoskilpailujen tuloksiin liittyvien arvaus
ten perusteella pelimaksuista kertyvien voitto
jen jakoon pelaajan asettaman rahapanoksen ja 
lopputuloksen todennäköisyyttä osoittavan 
muuttuvan kertoimen tulon mukaisesti. 

2§ 
Luvan myöntäminen 

Valtioneuvosto myöntää hakemuksesta arpa
jaislain (491/65) 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
luvan määräajaksi, mutta kuitenkin enintään 
viideksi vuodeksi. 

3§ 
Lupapäätökseen sisällytettävät asiat 

Lupapäätöksessä on mainittava: 
1) luvan saaja ja voimassaoloaika; 
2) totopelien toimeenpanoaikaan liittyvät ra

joitukset; 
3) totopeleihin osallistuville tarkoitetut eh

dot; 
4) voittoihin käytettävä osuus tuotosta ja 

voittojen määräämisperusteet; 
5) totopeleistä kertyvien varojen jakoperus

teet valtion ja luvansaajien välillä; 
6) totopelien kohteena olevien kilpailujen 

toimeenpanoa ja valvontaa koskevat ehdot; 
sekä 

7) muut tarpeellisiksi katsottavat ehdot. 

4§ 
Pelisäännöt 

Totopelejä varten luvansaajan on laadittava 
pelisäännöt, jotka sisäasiainministeriö hake
muksesta vahvistaa. Pelisääntöihin on sisälly
tettävä voittojen jakoa ja panosten palautta
mista koskevat ehdot. 

Pelisäännöt on pidettävä maksuttomasti ylei
sön saatavilla pelien järjestäjän toimipaikoissa 
ja pelien myyntipaikoissa. 

Totopeleissä ei saa käyttää arvottua tulosta. 
Jos totopelin kohteena oleva kilpailu peruu

tetaan, keskeytetään tai toimeenpannaan sellai
sena aikana, ettei kilpailu sovellu totopelin 
kohteeksi tai kilpailun tulosta ei voida muusta 
syystä käyttää, pelaajalla on oikeus saada 
asettamansa rahapanos takaisin, lukuun otta
matta pelejä, joissa 

1) veto lyödään usean eri lähdön voittajasta, 
jos jonkin lähdön voittaja vahvistetaan; sekä 
joissa 

2) veto lyödään saman lähdön usean kilpai
lijan sijoituksesta, jos jonkin kilpailijan tulos 
vahvistetaan. 

5 § 

Kertyvien varojen jako 

Totopeleistä kertyvien rahapanosten koko
naismäärästä jaetaan valtiolle käytettäväksi ar
pajaislain 3 §:n 3 momentissa mainittuihin tar
koituksiin ja luvan saajalle vähintään 15 pro
senttia valtioneuvoston myöntämässä luvassa 
vahvistettavan jakoperusteen mukaan sekä 
enintään 85 % jaettuna täysissä markoissa 
vedonlyönnissä voittaneille panoksien suuruu
den mukaan ylijäämäpennien tullessa järjestä
välle yhdistykselle tai yhtymälle. 

Määrään, joka 1 momentin mukaan on 
jaettava totopeleissä voittaneille, sisältyy toto
pelin toimeenpanijan arpajaisverolain (552/92) 
mukaan suoritettava arpajaisvero. 

6§ 

Tilittäminen 

Totopelistä on tehtävä tilitys, josta tulee 
käydä selville rahapanosten yhteissumma ja 
voittojen osuus, ylijäämän jakautuminen val
tion ja luvan saajan välillä sekä muut tarpeel
liset tiedot. 

Tilitys on toimitettava ja valtiolle tuleva 
osuus on tilitettävä maa- ja metsätalousminis
teriölle kuukauden kuluessa totopelin toimeen-
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panemisesta. Jos valtiolle tulevaa osuutta ei 
suoriteta määräajassa, peritään 16 prosentin 
viivästyskorko. 

7§ 

Valvonta 

Lääninhallitus valvoo poliisin avulla alueel
laan tapahtuvaa totopelitoimintaa. 

Jos tilityksessä ilmenee pienehköjä virheelli
syyksiä tai puutteita, voi maa- ja metsätalous
ministeriö määrätä sen määräajassa oikaista
vaksi. 

Jos tilitystä ei ole määräaikana tehty tai 2 
momentissa mainitun oikaisumääräyksen ei 
katsota riittävän tai oikaisumääräystä ei ole 
määräajassa noudatettu, voi lääninhallitus 
maa- ja metsätalousministeriön esityksestä 
määrätä toimitsijan luvan saajan kustannuksel
la selvittämään asian ja tekemään tilityksen. 
Toimitsijan määräämisestä on ilmoitettava si
säasiainministeriölle sekä maa- ja metsätalous
ministeriölle. Lääninhallituksen tulee valvoa, 
että toimitsija suorittaa tehtävänsä asianmukai
sesti. 

8§ 

Totopelien valvonta 

Luvan saajan on patkattava asiantunteva 
henkilö henkilökohtaisesti johtamaan ja valvo
maan totopelien järjestämistä ja muuta niihin 
suoranaisesti liittyvää toimintaa. 

9§ 

Luvan peruuttaminen 

Jollei totopelin toimeenpanossa noudateta 
arpajaislain tai tämän asetuksen määräyksiä 
taikka lupapäätöksessä asetettuja ehtoja tai jos 
sen toimeenpanossa tapahtuu muutoin väärin
käytöksiä, valtioneuvosto voi, varattuaan lu
van saajalle tilaisuuden antaa asiassa selityk
sensä, peruuttaa myöntämänsä luvan. 

Peruuttamispäätöksen yhteydessä valtioneu
vosto voi myös määrätä 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun toimitsijan. 
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10§ 

Tuoton käyttäminen 

Edellä 5 §:ssä mainittua valtiolle tulevaa 
osuutta vastaavaksi arvioitu määräraha ote
taan vuosittain valtion talousarvioon. 

Tämän määrärahan jaon suorittaa maa- ja 
metsätalousministeriö. Valtioneuvostolla on 
kuitenkin oikeus harkintansa mukaan määrätä 
jätettäväksi jonakin vuonna jakamatta enin
tään 20 prosenttia määrärahasta. Jakamatta 
jätetty määrä on jaettava lähinnä seuraavan 
viiden vuoden kuluessa. 

Totopeleistä saatujen varojen ja niistä annet
tavien avustusten myöntämisestä, käyttämises
tä, maksamisesta ja käytön valvonnasta on 
voimassa, mitä valtionavusta hevosjalostuksen 
edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen an
netussa asetuksessa (244/92) säädetään ja val
tioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia 
koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65) erikseen 
määrätään. 

11 § 

Rangaistusta koskeva viittaus 

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen 
määräysten rikkomisesta säädetään rangaistus 
arpajaislaissa. 

12 § 

Tarkemmat määräykset 

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tar
kempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen 
soveltamisesta. 

13 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Tällä asetuksella kumo

taan vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevos
kilpailuissa 4 päivänä maaliskuuta 1966 annet
tu asetus (122/66) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 




