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Valtioneuvoston asetus

N:o 1345

arpajaisista

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
säädetään 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) nojalla:

1 luku

Rahapelitoiminta

1 §

Rahapelilupahakemus

Rahapelilupahakemuksessa tulee mainita:
1) luvan hakija;
2) arpajaislain (1047/2001) 11 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut rahapelit, joiden toimeen-
panoon lupaa haetaan;
3) aika, joksi lupaa haetaan; ja
4) hakemuksen perustelut.
Raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelejä koskevassa rahapelilupahake-
muksessa tulee lisäksi olla ehdotukset siitä:
1) kuinka suuri osuus kertyvistä pelimak-
suista on maksettava pelaajille voittoina;
2) miten voitot on pyöristettävä; sekä
3) miten perimättä jääneet voitot on jaet-
tava.
Raha-automaattien käytettävänä pitämistä,
kasinopelien toimeenpanemista ja pelikasino-
toimintaa koskevassa rahapelilupahakemuk-
sessa tulee lisäksi mainita:
1) raha-automaattien ja kasinopelien enim-
mäismäärä;
2) pelikasinoiden lukumäärä;
3) pelikasinoiden sijaintipaikat;

4) pelikasinoiden aukioloajat;
5) pelikasinossa olevien kasinopelien laji;

sekä
6) pelikasinossa olevien raha-automaattien

ja kasinopelien enimmäismäärät.
Totopelejä koskevassa rahapelilupahake-

muksessa tulee lisäksi olla:
1) totopelejä koskevat, edellä 2 momentin

1—3 kohdassa mainitut ehdotukset; ja
2) ehdotus totopeleistä kertyvien peli-

panosten kokonaismäärän jaosta valtion ja
luvan saaneen rahapeliyhteisön kesken.

2 §

Rahapelilupa

Rahapeliluvassa tulee mainita:
1) luvan saaja;
2) luvan voimassaoloaika;
3) arpajaislain 11 §:n 2 momentissa tar-

koitetut rahapelit, joiden toimeenpanoon lupa
oikeuttaa; sekä
4) arpajaislain 13 §:ssä säädetyt ehdot ja

määräykset.

3 §

Raha-arpajaisten arpoihin merkittävät tiedot

Raha-arpajaisten arpaan tai sen myynnin
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yhteydessä maksutta annettavaan ilmoituk-
seen tulee merkitä:
1) raha-arpajaisten toimeenpanija;
2) arpojen myyntiaika;
3) arvan hinta;
4) arpojen lukumäärä;
5) voittojen määrä ja arvo;
6) juokseva numero tai muu tunnistetieto;
ja
7) mistä ja milloin voitot saa periä.
Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen
myynnin aloittamista, arvassa tulee olla mer-
kintä voitosta.

4 §

Raha-arpajaisten arvonta ja arpojen
sekoittaminen

Raha-arpajaisissa arvonta tulee suorittaa
luotettavalla tavalla. Jos arvonta suoritetaan
ennen arpojen myynnin aloittamista, arvat
tulee ennen myynnin aloittamista sekoittaa.
Arvat tulee sekoittaa siten, että voittoarvat
jakautuvat tasaisesti muiden arpojen jouk-
koon.
Arpojen sekoittamisesta tulee laatia pöytä-
kirja (raha-arpojen sekoittamispöytäkirja),
jonka virallinen valvoja tai arpajaislain 43 §:n
2 momentissa tarkoitettu julkinen notaari
allekirjoittaa.

5 §

Raha-arpajaisten arvontapöytäkirja

Raha-arpajaisten arvonnasta ja arvonnan
tuloksen vahvistamisesta tulee laatia pöytä-
kirja (raha-arpajaisten arvontapöytäkirja),
jonka virallinen valvoja tai arpajaislain 43 §:n
2 momentissa tarkoitettu julkinen notaari
allekirjoittaa. Arvontapöytäkirjassa tulee mai-
nita:
1) arvonnan suorittaja;
2) arvonnan suorittamisaika, -paikka ja
-tapa;
3) voittojen määrä sekä kunkin voiton arvo;
ja
4) muut tarpeelliset tiedot.
Jos arvonta suoritetaan arpojen myyntiajan
päätyttyä, arvontapöytäkirjassa tulee lisäksi
mainita voittoarpojen yksilöintitiedot.

6 §

Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten
vahvistamispöytäkirja

Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tu-
losten vahvistamisesta tulee laatia pöytäkirja
(vahvistamispöytäkirja), jonka virallinen val-
voja allekirjoittaa.
Vahvistamispöytäkirjassa tulee mainita:
1) pelikierros tai ravikilpailu, jota vahvis-

taminen koskee;
2) pelikierroksella arvotut numerot tai

merkit sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja toto-
pelien kohteena olevien kilpailujen tulokset;
3) voittojen lukumäärä voittoluokittain; ja
4) voittojen luku- tai euromäärä.

7 §

Ratkaisusuosituksen hakeminen

Arpajaislain 48 §:ssä tarkoitettua ratkai-
susuositusta tulee hakea kirjallisesti sisäasi-
ainministeriöltä 21 päivän kuluessa veik-
kaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten
vahvistamisesta sekä raha-arpajaisten arpaan
merkityn myyntiajan päättymisestä. Määräai-
kaa laskettaessa ei vahvistamispäivää oteta
lukuun.
Hakemuksessa tulee mainita:
1) hakijan nimi ja osoitetiedot;
2) raha-arpajaiset, veikkaus-, vedonlyönti-

tai totopeli, jonka voitonmaksua erimielisyys
koskee;
3) pelikierroksen tai totopelin vahvistettu

tulos, jota erimielisyys koskee; sekä
4) hakemuksen perustelut.
Hakemukseen tulee liittää erimielisyyden

kohteena oleva raha-arpa, peliä koskeva pe-
litosite tai sen jäljennös.

8 §

Ratkaisusuositus

Ratkaisusuosituksessa tulee mainita:
1) 7 §:n 2 momentin 1—3 kohdassa tar-

koitetut tiedot ja
2) ratkaisusuositus perusteluineen.
Ratkaisusuosituksessa tulee lisäksi mainita,

että ratkaisusuositukseen ei saa hakea muu-
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tosta ja että ratkaisusuosituksen antaminen ei
estä asian viemistä tuomioistuimen ratkaista-
vaksi.

2 luku

Tavara-arpajaiset

9 §

Tavara-arpajaislupahakemus

Tavara-arpajaislupahakemuksessa tulee
mainita:
1) luvan hakija;
2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;
3) arpojen myyntiaika ja -alue;
4) arpajaisten toimeenpanotapa;
5) arvan hinta;
6) arpojen lukumäärä;
7) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;
8) arvonnan suorittamistapa sekä tieto siitä,
suoritetaanko arvonta ennen arpojen myynnin
aloittamista;
9) suoritetaanko arvonta myytyjen vai
kaikkien myynnissä olleiden arpojen kesken;
10) voittojen määrä, arvo ja laji;
11) mistä ja milloin voitot saa periä;
12) miten ja missä arvonnan lopputulok-
sesta ilmoitetaan, jos arvonta suoritetaan
arpojen myyntiajan päättymisen jälkeen; sekä
13) käytännön toimeenpanijaksi esitettävän
luonnollisen henkilön osalta nimi ja henki-
lötunnus sekä oikeushenkilön osalta yhteisön
tai säätiön yksilöintitiedot.
Lupahakemukseen tulee liittää:
1) toimintakertomus tai muu selvitys siitä,
että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa
toteuttamiseksi;
2) ote yhteisön tai säätiön arpajaisten
toimeenpanemista koskevasta kokouspöytä-
kirjasta;
3) jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi
hyväksytystä tilinpäätöksestä;
4) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;
5) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekiste-
ristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen
ylläpitämästä rekisteristä;
6) käytännön toimeenpanijaksi esitettävää
oikeushenkilöä koskeva ote yhdistys-, säätiö-
tai kaupparekisteristä; sekä
7) käytännön toimeenpanijaksi esitettävää

luonnollista henkilöä koskeva arpajaislain
28 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys.
Lupaviranomainen voi erityisestä syystä

myöntää poikkeuksen siitä, mitä 2 momentin
1 ja 3—6 kohdassa säädetään.

10 §

Tavara-arpajaislupa

Tavara-arpajaisluvassa tulee mainita:
1) luvan saaja;
2) luvan voimassaoloaika;
3) tavara-arpajaisten käytännön toimeen-

panija, jos sellainen on määrätty;
4) 9 §:n 1 momentin 2—12 kohdassa

tarkoitetut tiedot; sekä
5) muut arpajaisten toimeenpanoon liitty-

vät tarpeelliset lupaehdot.

11 §

Tavara-arpajaisten arpoihin merkittävät
tiedot

Tavara-arpajaisten arpaan tai sen myynnin
yhteydessä maksutta annettavaan ilmoituk-
seen tulee merkitä:
1) luvan saaja;
2) luvan voimassaoloaika;
3) tavara-arpajaisten käytännön toimeen-

panija, jos sellainen on määrätty; ja
4) 9 §:n 1 momentin 2, 3, 5, 6, 8 ja 10—12

kohdassa tarkoitetut tiedot sekä 9 kohdassa
tarkoitettu tieto, jollei arvontaa ole suoritettu
ennen arpojen myynnin aloittamista.
Arvassa tulee olla juokseva numero tai muu

tunnistetieto. Jos arvonta on toimitettu ennen
arpojen myynnin aloittamista, arvassa tulee
olla merkintä voitosta.

12 §

Tavara-arpajaisten arvonta

Tavara-arpajaisissa arvonta tulee suorittaa
luotettavalla tavalla. Jollei arvontaa ole suo-
ritettu ennen arpojen myynnin aloittamista,
arvonta tulee suorittaa kahden viikon kuluessa
tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päätty-
misestä.
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13 §

Tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja, voitto-
luettelo ja arpojen sekoittaminen

Tavara-arpajaisten arvonnasta tulee laatia
pöytäkirja (tavara-arpajaisten arvontapöytä-
kirja), jonka arpajaislain 29 §:n 1 momentissa
tarkoitettu valvoja allekirjoittaa. Tavara-arpa-
jaisten arvontapöytäkirjassa tulee mainita:
1) arvonnan suorittamisaika, -paikka ja
-tapa;
2) arvonnan suorittaja;
3) suoritettiinko arvonta myytyjen vai
kaikkien myynnissä olleiden arpojen kesken;
4) miten ja missä arvonnan suorittamisesta
ilmoitetaan; sekä
5) muut arvontaa koskevat tarpeelliset
tiedot.
Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luet-
telo (voittoluettelo), jonka arvonnan valvoja
allekirjoittaa. Voittoluettelo on liitettävä ta-
vara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan.
Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen
myynnin aloittamista, arvat tulee ennen
myynnin aloittamista sekoittaa arpajaislain
29 §:n 1 momentissa tarkoitetun valvojan
läsnäollessa. Arpojen sekoittaminen tulee
suorittaa siten, että voittoarvat jakautuvat
tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Arpojen
sekoittamistavasta tulee tehdä merkintä tava-
ra-arpajaisten arvontapöytäkirjaan.

14 §

Arvonnan tuloksesta ilmoittaminen

Jos arvonta on suoritettu sen jälkeen, kun
arpojen myyntiaika on päättynyt, arvonnan
tuloksesta on ilmoitettava viimeistään viikon
kuluttua arvonnan suorittamisesta arpojen
myyntialueen suurilevikkisimmässä sanoma-
lehdessä. Ilmoitukseen tulee sisällyttää voit-
toluettelo tai ilmoitus siitä, missä koko
voittoluettelo on yleisön nähtävänä.
Ilmoituksessa tulee lisäksi mainita:
1) tavara-arpajaisten toimeenpanija;
2) lupaviranomainen ja luvan numero;
3) arvonta-aika ja -paikka;
4) arvonnan suorittaja;
5) arvonnan valvoja; sekä

6) mistä ja milloin voitot saa periä.
Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuk-

sen 1 momentissa säädetystä ilmoitusvelvol-
lisuudesta, jos se arpajaisiin osallistuvien
henkilöiden määrä, arpojen yhteenlaskettu
myyntihinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat
huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista.
Jos poikkeus myönnetään, on sitä koskevassa
päätöksessä mainittava, miten ilmoitusvelvol-
lisuus tulee täyttää.

15 §

Tavara-arpajaisten tilitys

Tavara-arpajaisten tilityksessä tulee maini-
ta:
1) luvan numero ja voimassaoloaika;
2) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;
3) myytyjen arpojen lukumäärä;
4) myydyistä arvoista kertynyt kokonais-

tulo;
5) arpajaisten toimeenpanokulut yksilöityi-

nä;
6) arpajaisten käytännön toimeenpanijan

palkkio;
7) arpajaisveron määrä;
8) arpajaisten tuotto; sekä
9) kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on

luovutettu.
Tilitykseen tulee liittää:
1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään

tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoituk-
seen;
2) tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liit-

teineen;
3) jos arvonta on suoritettu ennen arpojen

myynnin aloittamista, selvitys myydyistä ar-
voista ja niille osuneista voitoista;
4) selvitys myymättömistä arvoista ja niille

osuneista voitoista;
5) selvitys perimättä jääneistä voitoista;

sekä
6) tosite suoritetusta arpajaisverosta.
Lupaviranomaisen on pidettävä tilitys liit-

teineen yleisön nähtävänä 30 päivän ajan
tarkastamisesta lukien. Luvansaajan tulee säi-
lyttää tilitys liitteineen kirjanpitolain (1336/
1997) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä
tavalla.
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16 §

Pienarpajaisten arpoihin merkittävät tiedot

Arpajaislain 27 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettujen pienarpajaisten arpaan tai sen myyn-
nin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoi-
tukseen tulee merkitä:
1) arpajaisten toimeenpanija;
2) arvan hinta;
3) arpojen lukumäärä;
4) kertyvien varojen käyttötarkoitus;
5) arvonnan suorittamistapa;
6) suoritetaanko arvonta myytyjen vai
kaikkien myynnissä olleiden arpojen kesken;
7) voittojen määrä, arvo ja laji; sekä
8) missä ja milloin tilitys pidetään nähtä-
vänä.
Arvassa tulee olla merkintä, jonka perus-
teella voidaan todeta, sisältyykö arpaan voit-
to.

17 §

Pienarpajaisten arvonta ja arvonnasta
laadittava pöytäkirja

Pienarpajaisten arvonta tulee suorittaa luo-
tettavalla tavalla. Arvonnasta tulee laatia
pöytäkirja (pienarpajaisten arvontapöytäkir-
ja), jonka allekirjoittaa arvonnan suorittanut
henkilö tai arpajaislain 27 §:n 2 momentissa
tarkoitetuissa arpajaisissa arpajaisten toi-
meenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaava
täysivaltainen henkilö.
Pienarpajaisten arvontapöytäkirjassa tulee
mainita:
1) arpajaisten toimeenpanoaika, -paikka ja
-tapa;
2) arpojen lukumäärä;
3) arvonnan suorittamistapa;
4) arvonnan suorittaja; sekä
5) muut tarpeelliset tiedot.
Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luet-
telo, jonka arvonnan suorittaja allekirjoittaa.
Voittoluetteloon tulee liittää arvontapöytäkir-
ja.

18 §

Pienarpajaisten tilitys

Pienarpajaisten tilityksessä tulee mainita:

1) arpajaisten toimeenpanoaika ja -paikka;
2) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;
3) myydyistä arvoista kertynyt kokonais-

tulo;
4) arpajaisten toimeenpanokulut yksilöityi-

nä;
5) arpajaisten tuotto;
6) kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on

luovutettu; sekä
7) mihin tarkoitukseen arpajaisten tuotto

käytetään.
Tilitykseen tulee liittää pienarpajaisten ar-

vontapöytäkirja liitteineen. Arpajaisten toi-
meenpanijan tai arpajaislain 27 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen pienarpajaisten toimeen-
panosta vastaavan henkilön tulee pitää tilitys
nähtävänä kahden viikon ajan tilityksen val-
mistumisen jälkeen.
Pienarpajaisten toimeenpanijan tulee säi-

lyttää tilitys kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 2
momentissa säädetyllä tavalla. Arpajaislain
27 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pienarpa-
jaisten toimeenpanosta vastaavan henkilön
tulee säilyttää tilitys yhden vuoden ajan
arpajaisten toimeenpanosta.

19 §

Arvauskilpailua koskeva ilmoitus

Arpajaislain 31 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetussa arvauskilpailua koskevassa ilmoituk-
sessa tulee mainita:
1) arvauskilpailun toimeenpanija;
2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;
3) arvauskohde;
4) arpojen myyntiaika ja -alue;
5) arvan hinta;
6) arpojen lukumäärä;
7) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;
8) miten arvaus tulee tehdä;
9) milloin ja miten voittaja todetaan;
10) voittojen määrä, arvo ja laji;
11) mistä ja milloin voitot saa periä; sekä
12) miten ja missä voittajista ilmoitetaan.
Ilmoitukseen tulee liittää 9 §:n 2 momentin

2, 4 ja 5 kohdassa mainitut selvitykset ja
asiakirjat.
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20 §

Arvauskilpailun arpoihin merkittävät tiedot

Arvauskilpailun arvassa tai sitä vastaavassa
ilmoituksessa tulee olla 19 §:n 1 momentissa
tarkoitetut tiedot. Arvassa tulee lisäksi olla
juokseva numero tai muu tunnistetieto.

21 §

Arvauskilpailun voittajien toteaminen ja
toteamispöytäkirja

Arvauskilpailun voittajat tulee todeta luo-
tettavalla tavalla. Arvauskilpailun voittajien
toteamisesta tulee laatia pöytäkirja (toteamis-
pöytäkirja), jonka arpajaislain 29 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu valvoja ja pienarpajaisina
toimeenpannussa arvauskilpailussa edellä
17 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö al-
lekirjoittaa.
Toteamispöytäkirjassa tulee mainita:
1) voittajien toteamisaika, -paikka ja -tapa;
2) toimituksen suorittaja;
3) miten ja missä arvauskilpailun voittajista
ilmoitetaan; sekä
4) muut arvauskilpailun toimeenpanoon
liittyvät tarpeelliset tiedot.
Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luet-
telo, jonka voittajien toteamisen valvoja al-
lekirjoittaa. Luettelo tulee liittää toteamispöy-
täkirjaan.

22 §

Arvauskilpailun voittajasta ilmoittaminen

Arvauskilpailun toimeenpanijan tulee il-
moittaa voittajat viimeistään viikon kuluttua
voittajien toteamisesta arpojen myyntialueen
suurilevikkisimmässä sanomalehdessä. Ilmoi-
tuksen yhteydessä tulee julkaista voittoluet-
telo tai ilmoituksessa tulee mainita, missä
koko voittoluettelo on yleisön nähtävänä.
Ilmoituksessa tulee lisäksi mainita:
1) arvauskilpailun toimeenpanija;
2) viranomainen, jolle arvauskilpailua kos-
keva ilmoitus on tehty;
3) miten, missä ja milloin voittajat on
todettu;
4) voittajien toteaja;
5) arvauskilpailun valvoja; sekä
6) mistä ja milloin voitot saa periä.

Arvauskilpailua koskevan ilmoituksen vas-
taanottanut viranomainen voi myöntää poik-
keuksen 1 momentissa säädetystä ilmoitus-
velvollisuudesta, jos se arvauskilpailuun osal-
listuvien henkilöiden määrä, arpojen yhteen-
laskettu myyntihinta ja muut asiaan vaikut-
tavat seikat huomioon ottaen on tarkoituk-
senmukaista. Jos poikkeus myönnetään, on
sitä koskevassa päätöksessä mainittava, miten
ilmoitusvelvollisuus tulee täyttää.

23 §

Arvauskilpailun tilitys

Arvauskilpailun tilityksessä tulee mainita:
1) arvauskilpailun toimeenpanija;
2) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;
3) myydyistä arvoista kertynyt kokonais-

tulo;
4) arvauskilpailun toimeenpanokulut yksi-

löityinä;
5) arpajaisveron määrä;
6) arvauskilpailun tuotto; sekä
7) kenelle ja milloin arvauskilpailun tuotto

on luovutettu.
Tilitykseen tulee liittää:
1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään

19 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun
tarkoitukseen;
2) toteamispöytäkirja liitteineen;
3) selvitys myydyistä arvoista ja niille

osuneista voitoista;
4) selvitys perimättä jääneistä voitoista;

sekä
5) tosite suoritetusta arpajaisverosta.
Viranomaisen, jolle on tehty arvauskilpai-

lua koskeva ilmoitus, on pidettävä tilitys
yleisön nähtävillä 30 päivän ajan tilityksen
tarkastamisesta lukien. Arvauskilpailun toi-
meenpanijan tulee säilyttää tilitys liitteineen
kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 2 momentissa
säädetyllä tavalla.

3 luku

Bingopeli

24 §

Bingolupahakemus

Bingolupahakemuksessa tulee mainita:
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1) luvan hakija;
2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;
3) pelin toimeenpanoaika ja -paikka;
4) osallistumismaksu; sekä
5) kalleimman voiton arvo.
Lupahakemukseen tulee liittää:
1) toimintakertomus tai muu selvitys siitä,
että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa
toteuttamiseksi;
2) ote bingopelin toimeenpanoa koskevasta
kokouspöytäkirjasta;
3) jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi
hyväksytystä tilinpäätöksestä;
4) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;
5) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekiste-
ristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen
ylläpitämästä rekisteristä; sekä
6) pelisäännöt.
Kun bingopelin toimeenpanija hakee uutta
lupaa, hakemukseen on liitettävä 2 momen-
tissa mainituista selvityksistä ne, joita lupa-
viranomainen pitää tarpeellisina.

25 §

Bingolupa

Bingoluvassa tulee mainita:
1) luvan saaja;
2) luvan voimassaoloaika;
3) 24 §:n 1 momentin 2—5 kohdassa
tarkoitetut tiedot;
4) tilityskausi; sekä
5) muut bingopelin toimeenpanoon liittyvät
tarpeelliset lupaehdot.

26 §

Bingopelin tilitys

Bingopelin tilityksessä tulee mainita:
1) luvan voimassaoloaika;
2) osallistumismaksuista kertynyt koko-
naistulo;
3) bingopelin toimeenpanokulut yksilöityi-
nä;
4) tilikaudella voittoina jaetut oikeudet
uusiin peleihin;
5) arpajaisveron määrä;
6) bingopelin tuotto; sekä
7) kenelle ja milloin tuotto on luovutettu.

Tilitykseen tulee liittää:
1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään

bingoluvassa määrättyyn tarkoitukseen;
2) arpajaislain 37 §:ssä tarkoitettu lausunto;
3) selvitys myydyistä pelilipukkeista ja

niille osuneista voitoista;
4) selvitys perimättä jääneistä voitoista;
5) selvitys kalleimman voiton arvosta; sekä
6) tosite suoritetusta arpajaisverosta.
Luvansaajan on säilytettävä tilitys kirjan-

pitolain 2 luvun 10 §:n 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla.

4 luku

Tavaravoittoautomaatit

27 §

Tavaravoittoautomaattilupahakemus

Tavaravoittoautomaattilupahakemuksessa
tulee mainita:
1) luvan hakija;
2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;
3) automaatin sijoituspaikka;
4) automaatin yksilöintitiedot;
5) automaatin toimintaperiaate;
6) pelipanoksen arvo;
7) pienimmän ja suurimman voiton arvo;

sekä
8) voittojen määrä ja niiden laji.
Lupahakemukseen tulee liittää:
1) toimintakertomus tai muu selvitys siitä,

että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa
toteuttamiseksi;
2) ote tavaravoittoautomaattitoiminnan

aloittamista koskevasta kokouspöytäkirjasta;
3) jäljennös viimeksi hyväksytystä tilin-

päätöksestä;
4) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;
5) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekiste-

ristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen
ylläpitämästä rekisteristä; sekä
6) jäljennös tavaravoittoautomaatissa ole-

vaa rahaliikenteen valvontalaitetta koskevasta
hyväksymispäätöksestä tai hyväksymispää-
töstä vastaavasta todistuksesta.
Lupaviranomainen voi erityisestä syystä

myöntää poikkeuksen 2 momentissa tarkoi-
tettujen selvitysten ja asiakirjojen liittämises-
tä.
Arpajaislain 56 §:ssä tarkoitettuja eräitä
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peliautomaatteja ja pelilaitteita koskevassa
lupahakemuksessa tulee mainita 1 momentin
1 ja 3—5 kohdassa mainitut tiedot.

28 §

Tavaravoittoautomaattilupa

Tavaravoittoautomaattilupapäätöksessä tu-
lee mainita:
1) luvan saaja;
2) 27 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa
tarkoitetut tiedot; sekä
3) muut tavaravoittoautomaattitoimintaan
liittyvät tarpeelliset lupaehdot.
Arpajaislain 56 §:ssä tarkoitetuissa eräitä
peliautomaatteja ja pelilaitteita koskevassa
lupapäätöksessä tulee mainita edellä 27 §:n 4
momentissa säädetyt tiedot.

29 §

Tavaravoittoautomaatista saatavan voiton
enimmäisarvo

Tavaravoittoautomaatista saatavan voiton
arvo ei saa ylittää 35 euroa.

30 §

Tavaravoittoautomaatin pitämisestä tehtävä
tilitys

Arpajaislain 3 §:n 11 kohdassa tarkoitetun
tavaravoittoautomaatin pitämisestä tehtävässä
tilityksessä tulee mainita:
1) luvan numero ja voimassaoloaika;
2) toiminnasta kertynyt kokonaistulo;
3) toiminnan kulut yksilöityinä;
4) arpajaisveron määrä;
5) toiminnan tuotto; sekä

6) kenelle ja milloin toiminnan tuotto on
luovutettu.
Tilitykseen tulee liittää:
1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään

tavaravoittoautomaattiluvassa määrättyyn tar-
koitukseen;
2) arpajaislain 59 §:n mukaiset selvitykset

ja tositteet; sekä
3) tosite arpajaisveron suorittamisesta.
Lupaviranomaisen on pidettävä tilitys liit-

teineen yleisön nähtävänä 30 päivän ajan
tarkastamisesta lukien. Luvansaajan tulee säi-
lyttää tilitys liitteineen kirjanpitolain (1336/
1997) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä
tavalla.

5 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

31 §

Tietojen toimittamisvelvollisuus

Lääninhallitusten ja kihlakuntien poliisilai-
tosten tulee pyynnöstä toimittaa sisäasiainmi-
nisteriölle arpajaistoiminnan tilastoimista var-
ten ja sosiaali- ja terveysministeriölle arpa-
jaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien
seurantaa ja tutkimusta varten tarpeelliset
tiedot.

32 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos Jouni Laiho
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1346

puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,
muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 3 ja
35 §, 37 §:n 1 ja 3 momentti, 38 §:n 3 momentti, 39 §:n 1 momentin 3—5 kohta, 47 §:n 1
momentti, 50 §:n 2 momentti sekä 54 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 35 § asetuksissa 1303/1996 ja 137/1998, 37 §:n 1 momentti
asetuksessa 1132/1995 ja 3 momentti mainitussa asetuksessa 137/1998, 38 §:n 3 momentti ja
39 §:n 1 momentin 3—5 kohta ja 47 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 1303/1996 ja 50 §:n
2 momentti sekä 54 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 284/2000, ja
lisätään 39 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1303/1996, uusi 2 momentti
sekä asetukseen uusi 51 a § seuraavasti:

3 §
Maanpuolustuskorkeakoulusta säädetään
erikseen valtioneuvoston asetuksella.

35 §
Puolustusvoimissa on:
1) upseerin virkoja, joita ovat puolustus-
voimain komentajan, pääesikunnan päällikön,
kenraalin, amiraalin, everstin, kommodorin,
everstiluutnantin, komentajan, majurin, ko-
mentajakapteenin, nuoremman upseerin ja
määräaikaisen nuoremman upseerin virat,
määräaikaisen reserviupseerin virkoja sekä
opistoupseerin virkoja, joita ovat opistoup-
seerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi
virka sekä sotilasammattihenkilön ja määrä-
aikaisen sotilasammattihenkilön virkoja;
2) erikoisupseerin virkoja, joita ovat puo-
lustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insi-
nöörin, puolustusvoimien ylilääkärin ja soti-
lasylilääkärin virat sekä erikoisupseerin ja
määräaikaisen erikoisupseerin virat;
3) sotilaspapin virkoja, joita ovat kenttä-
piispan ja sotilaspapin virka; sekä

4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, ases-
sorin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoislää-
kärin, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kau-
pallisen sihteerin, kiinteistöpäällikön, kirjas-
tonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon,
museonjohtajan, osastonjohtajan, osastonlää-
kärin, osastopäällikön, professorin, proviiso-
rin, psykologin, puolustusvoimien ylieläinlää-
kärin, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemis-
tin, sota-arkiston johtajan, sotilaslakimiehen,
sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassai-
raalan ylilääkärin, toimistopäällikön, tutkijan,
tutkimusjohtajan, vanhemman lehtorin, yli-
kielenkääntäjän ja ylitarkastajan virkoja.
Puolustusvoimissa voi lisäksi olla muita

virkoja sekä määräaikaisessa virkasuhteessa
tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökun-
taa.
Sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1—3 koh-

dissa tarkoitetut virat.

37 §
Kelpoisuusvaatimuksena määräaikaisen re-
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serviupseerin virkaan on upseerin perusopin-
tojen suorittaminen ja määräaikaisen nuorem-
man upseerin virkaan upseerin alempi kor-
keakoulututkinto sekä muihin upseerin vir-
koihin upseerin tutkinto tai upseerin ylempi
korkeakoulututkinto.
— — — — — — — — — — — — —
Puolustusvoimain komentajalta ja pää-
esikunnan päälliköltä vaaditaan vähintään
kenraalimajurin tai kontra-amiraalin sotilas-
arvo.

38 §
— — — — — — — — — — — — —
Pääesikunta määrää, mitä on pidettävä
tässä pykälässä tarkoitettuna jatkokoulutuk-
sena ja korvaavana koulutuksena.

39 §
Kelpoisuusvaatimuksena erikoisupseerin
virkoihin on:
— — — — — — — — — — — — —
3) sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin
tutkinto ja insinöörimajurin tai insinööriko-
mentajakapteenin taikka vastaava upseerin
sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilasinsi-
nöörin tehtävissä sekä muulla sotilasinsinöö-
rin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla
diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto ja
reservin upseerin tai reservin aliupseerin
koulutus;
4) sotilasylilääkärillä ja sotilaslääkärin teh-
tävään määrättävällä erikoisupseerilla, että
hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan
oikeutettu laillistettu lääkäri, laillistettu yleis-
lääkäri tai laillistettu hammaslääkäri, sekä
sotilasylilääkärillä lääkintämajurin tai lääkin-
täkomentajakapteenin taikka vastaava upsee-
rin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilas-
lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä puo-
lustusvoimissa ja muulla sotilaslääkärin teh-
tävään määrättävällä erikoisupseerilla reser-
vin upseerin tai reservin aliupseerin koulutus;
5) sotilasteknikon tehtävään määrättävällä
erikoisupseerilla soveltuva teknikon tutkinto
tai vastaava ylempi teknillinen koulutus ja
reservin upseerin tai aliupseerin koulutus tai
ilmavoimien tarkastajan taikka puolustusvoi-
mien aseteknikon koulutus; sekä
— — — — — — — — — — — — —
Määräaikaisen erikoisupseerin virkojen
kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin edellä

1 momentissa säädetyt vastaaviin erikoisup-
seerin virkoihin vaadittavat kelpoisuusvaati-
mukset.

47 §
Jollei muutoin säädetyistä ammatillisista

pätevyysvaatimuksista muuta johdu, puolus-
tusvoimien muihin virkoihin on kelpoisuus-
vaatimuksena virkaan soveltuva koulutus.
— — — — — — — — — — — — —

50 §
— — — — — — — — — — — — —
Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin

puolustusvoimien virkoihin nimittää:
1) asessorin ja tutkimusjohtajan valtioneu-

vosto puolustusministeriön esityksestä;
2) osastonjohtajan, professorin ja sota-

arkiston johtajan puolustusministeriö;
3) sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin,

puolustusvoimien ylieläinlääkärin, erikoisup-
seerin, määräaikaisen erikoisupseerin, sotilas-
papin ja opistoupseerin ylempään virkaan
puolustusvoimain komentaja;
4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atk-

päällikön, eläinlääkärin, erikoislääkärin, eri-
koistutkijan, farmaseutin, hammaslääkärin,
insinöörin, kamreerin, kaupallisen sihteerin,
kielenkääntäjän, kiinteistöpäällikön, kirjas-
tonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon,
meteorologin, muonitustarkastajan, museon-
johtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön,
proviisorin, psykologin, päävalmentajan, ra-
kennuspäällikön, räjähdysainetarkastajan, sai-
raalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslaki-
miehen, sotilassairaalan ylilääkärin ja apu-
laisylilääkärin, tarkastajan, tiedotuspäällikön,
tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan,
valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin,
ylihoitajan, ylikielenkääntäjän ja ylitarkasta-
jan pääesikunta;
5) määräaikaisen reserviupseerin virkaan ja

opistoupseerin perusvirkaan pääesikunta taik-
ka maanpuolustusalueen, merivoimien, ilma-
voimien tai puolustusvoimien materiaalilai-
toksen esikunta;
6) muut virkamiehet oman hallintoyksik-

könsä henkilöstön osalta pääesikunta taikka
maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoi-
mien tai ilmavoimien esikunta, Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtori, Maasotakoulun joh-
taja, puolustusvoimien materiaalilaitoksen
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esikunta, sotilaslaitoksen päällikkö tai johtaja
taikka joukko-osaston komentaja.
— — — — — — — — — — — — —

51 a §
Aina määräajaksi täytettävissä sotilasvi-
roissa kokonaispalvelusaika voi olla yhteensä
enintään 15 vuotta.

54 §
Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä
viranomainen, kuitenkin siten, että:
1) everstin, kommodorin, everstiluutnantin
ja komentajan virkaa vastaavaan tehtävään
määrää puolustusvoimain komentaja;
2) erikoisupseerin tai määräaikaisen eri-
koisupseerin virassa palvelevan sotilasinsi-
nöörin, sotilaslääkärin ja kapellimestarin teh-
tävään määrää pääesikunta;
3) majurin, komentajakapteenin, nuorem-
man upseerin, määräaikaisen nuoremman up-
seerin, opistoupseerin, määräaikaisen reser-
viupseerin ja sotilasammattihenkilön virkaa
vastaavaan tehtävään sekä yliteknikon tai
teknikon tehtävässä olevan erikoisupseerin

määrää tehtävään 50 §:n 2 momentin 6
kohdassa tarkoitettu viranomainen.
Jos 1 momentin 3 kohdassa tai 50 §:n 2

momentin 6 kohdassa tarkoitettujen virka-
miesten tehtävään määrääminen edellyttää
siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaa-
vasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolus-
tusalueella, merivoimissa, ilmavoimissa tai
puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, teh-
tävään määrää maanpuolustusalueen, meri-
voimien tai ilmavoimien komentaja taikka
puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja.
Jos tehtävään määrääminen edellyttää muuta
siirtymistä puolustusvoimissa, tehtävään mää-
rää upseerin virassa olevan puolustusvoimain
komentaja ja muun virkamiehen pääesikunta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam

Nuorempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1347

holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhous-
toimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään holhoustoi-
messa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuot-
tajalle valtion varoista maksettavasta korva-
uksesta ja sen perusteesta.
Edunvalvontapalveluiden kustannukset
korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta
varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §

Korvausten maksaminen

Maistraatti maksaa korvauksen edunval-
vontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä
asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maa-
kunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus.
Korvaus maksetaan maistraatin päätöksen
mukaisesti ilman erillistä hakemusta.

3 §

Korvaus vuonna 2002

Edunvalvontapalvelujen tuottajalle makse-

taan korvauksena edunvalvontapalvelujen
tuottamisesta 0,50 euroa kunnan asukasta
kohden, kuitenkin vähintään 134,55 euroa ja
enintään 201,83 euroa edunvalvontaa kohden.
Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista

vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja
muun palvelun tuottajan kesken edunvalvon-
tojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Asu-
kaslukuna otetaan huomioon kunnan väestö-
tietolain (507/1993) 18 §:n mukainen asukas-
luku vuoden vaihteessa 2001-2002. Edunval-
vontojen lukumääränä otetaan huomioon hol-
housasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja
muulla palveluntuottajalla 1.3.2002 olleet
edunvalvonnat.
Korvaus maksetaan viimeistään kesäkuus-

sa 2002.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden
2002 loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Ylitarkastaja Terhi Lehtonen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1348

rahapelitoiminnan valvontakustannusten korvaamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain
(1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin edellinen on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään arpajaislain
(1047/2001) 14, 42 ja 43 §:ssä säädetyistä
rahapelitoiminnan valvontatehtävistä sisäasi-
ainministeriölle perittävistä maksuista sekä
maksujen perusteista.

2 §

Valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen val-
vontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta pe-
ritään rahapeliyhteisöiltä valvontamaksuna
määrä, joka vastaa arpajaislain 42 §:ssä sisä-
asiainministeriölle säädettyjen rahapelitoi-
mintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta ai-
heutuvien muiden kuin tämän asetuksen
3 §:ssä tarkoitetuilla suoritemaksuilla katetta-
vien kustannusten määrää.
Valvontamaksu jaetaan rahapeliyhteisöjen
kesken seuraavan jakoperusteen mukaisesti:
1) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpa-
jaislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitettu rahapelilupa raha-arpajaisten sekä
veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpane-
miseen, 45 prosenttia;

2) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpa-
jaislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitettu rahapelilupa raha-automaattien käy-
tettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeen-
panemiseen ja pelikasinotoiminnan harjoitta-
miseen, 45 prosenttia; sekä
3) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpa-

jaislain 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitettu rahapelilupa totopelien toimeenpane-
miseen, 10 prosenttia.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia
suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään
omakustannusarvon mukainen maksu, ovat
1) rahapelien pelisääntöjen vahvistaminen;
2) rahapelien pelisääntöjen muuttaminen;

sekä
3) arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tar-

koitetuista virallisten valvojien valvontateh-
tävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun

maksun suuruus on 286 euroa 2 kohdassa
tarkoitetun maksun suuruus on 202 euroa.
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4 §

Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahape-
liyhteisöiltä peritään suoritteen omakustan-
nusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoi-
minnan tietoteknisen valvonnan laite- ja
ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja
ylläpito.

5 §

Maksuunpano

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut
peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen.
Valvontamaksukaudet ovat tammi—kesäkuu
ja heinä—joulukuu.
Edellä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetut virallisten valvojien valvontateh-
tävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset
peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Muut maksut peritään sen jälkeen, kun
sisäasiainministeriö on luovuttanut suoritteen
tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004. Asetusta sovelletaan ensim-
mäisen kerran vuodelta 2002 perittäviin mak-
suihin.
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan

vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamää-
räisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euro-
määräinen hinta muunnetaan markkamääräi-
seksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään pen-
niin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos Jouni Laiho
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