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1286/2016

Laki
arpajaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arpajaislain (1047/2001) 13, 13 a, 54, 55 ja 65 § sekä 67 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 § laeissa 575/2011 ja 1156/2015, 13 a § laissa 575/2011

sekä 54 § osaksi laissa 575/2011,
muutetaan 1, 3—6, 9, 11, 12, 13 b, 13 c, 14, 14 a, 14 b ja 16 §, 4 luku, 35, 42 a, 43—

47, 51—53, 62, 62 a, 62 b ja 64 § sekä 67 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 661/2010 ja 230/2011, 3 ja 47 § osaksi laissa

575/2011, 4, 14 a, 62 b ja 64 § laissa 661/2010, 5 § osaksi laissa 1344/2001, 11, 12, 13 b,
13 c, 14, 42 a ja 53 § laissa 575/2011, 14 b ja 62 a § laeissa 661/2010 ja 575/2011, 16 ja
52 § osaksi laissa 661/2010, 43 § laeissa 506/2009 ja 661/2010, 62 § osaksi laeissa
661/2010 ja 575/2011 sekä 67 §:n 1 momentti osaksi laissa 506/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala ja tarkoitus

Tässä laissa säädetään arpajaisten toimeenpanosta ja toimeenpanon valvonnasta, arpa-
jaisten tuottojen tilittämisestä ja käyttötarkoituksista sekä tuottojen käytön valvonnasta.

Tämän lain tarkoituksena on taata yleishyödyllisiin arpajaisiin osallistuvien oikeustur-
va, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää arpajai-
siin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Tämä laki ei koske sattumanvaraisen edun tarjoamista markkinoinnissa, jos edun saa-
minen ei edellytä muuta vastiketta kuin hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemis-
tä.

3 §

Rahapelien ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

Rahapeleillä tarkoitetaan tässä laissa sellaisia arpajaisia, joista pelaaja voi voittaa rahaa.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) raha-arpajaisilla rahapelejä, joissa voi arpomisella voittaa rahaa;
2) vedonlyöntipeleillä rahapelejä, joissa pelaajalla on mahdollisuus osallistua urheilu-

tai muun kilpailun, myös hevoskilpailun taikka rahapelin tapahtumia tai tuloksia koske-
vien arvausten perusteella pelaajan asettaman rahapanoksen ja lopputuloksen todennäköi-
syyttä osoittavan kertoimen tulon mukaisesti määräytyvien voittojen jakoon;

3) veikkauspeleillä muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja rahapelejä, joissa pelaajalla on
mahdollisuus osallistua urheilu- tai muun kilpailun, myös hevoskilpailun tapahtumia tai
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tuloksia koskevien arvausten taikka numeroiden, merkkien tai muiden tunnusten arpomi-
sen perusteella voittojen jakoon; 

4) raha-automaatilla peliautomaattia tai -laitetta, jota pelaamalla pelaaja voi voittaa
rahaa;

5) erityisautomaatilla peliautomaattia tai -laitetta, jolla pelataan tunnistettuna ja jota
pelaamalla voi voittaa rahaa;

6) kasinopeleillä ruletti-, kortti- ja noppa- sekä muita niihin rinnastettavia rahapelejä;
7) totopeleillä rahapelejä, joissa pelaajalla on mahdollisuus osallistua hevoskilpailujen

tuloksiin liittyvien arvausten perusteella voittojen jakoon; 
8) yhdistelmäpeleillä rahapelejä, joissa on yhdistetty ominaisuuksia 1—7 kohdassa

tarkoitetuista rahapeleistä.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja rahapelejä voidaan toimeenpanna myös virtuaalises-

ti, jolloin voiton määräytyminen perustuu arvontaan. 

3 a §

Muiden arpajaisten toimeenpanomuotojen määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tavara-arpajaisilla arpajaisia, joissa voi arpomisella tai muulla siihen rinnastetta-

valla sattumaan perustuvalla tavalla voittaa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaih-
dettavissa olevia lahja- tai ostokortteja;

2) arvauskilpailulla tavara-arpajaisia, joihin osallistuvalla on mahdollisuus arvauskoh-
teesta, ei kuitenkaan urheilu- ja muista kilpailuista, tekemiensä arvausten perusteella voit-
taa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja;

3) bingopelillä arpajaisia, joissa voittajia ovat ne, joiden pelilipukkeessa tai muussa
sitä vastaavassa sähköisessä muodossa olevassa tositteessa on arvotut numerot pelin sään-
töjen mukaisessa järjestyksessä, ja joissa voi voittaa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin
vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja; sekä

4) tavaravoittoautomaatilla peliautomaattia tai -laitetta, josta pelaaja voi voittona saa-
da tavaraa.

4 § 

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) arvalla lipuketta tai sitä vastaavassa sähköisessä taikka muussa niihin verrattavassa

muodossa olevaa tositetta, josta ilmenee oikeus osallistua arpajaisiin;
2) rahapelitoiminnalla rahapelin toimeenpanoa;
3) sähköisesti välitettävillä rahapeleillä rahapelejä, joita toimeenpannaan etäpalvelu-

na, sähköisessä muodossa tai muun viestinnän mahdollistavan tekniikan avulla;
4) pelitilillä rahapeliyhtiön rahapelejä varten pitämää pelaajan tiliä, jolle kirjataan peli-

tapahtumat sekä rahansiirrot pelaajan ja rahapeliyhtiön välillä; 
5) pelikasinolla hyväksyttyä ja valvottua huoneistoa, jossa voidaan pitää pelaajan käy-

tettävänä sellaisia raha-automaatteja, erityisautomaatteja ja kasinopelejä, joissa mahdolli-
nen häviö voi olla ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun osallistujan maksukykyyn, sekä
muita rahapelejä;

 6) erityisellä pelisalilla yksinomaan tai pääasiallisesti rahapelien pelaamiseen varattua
tilaa tai sellaista sähköistä pelisivustoa, jolla pelaaminen edellyttää rekisteröitymistä pe-
laajaksi;

7) pelipisteellä rahapelien muuta myyntipaikkaa kuin erityistä pelisalia tai pelikasinoa;
8) markkinoinnilla mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistoi-

mintaa; epäsuoraa mainontaa on erityisesti tuotteen myynninedistäminen muun tuotteen
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mainonnan yhteydessä siten, että muun tuotteen tunnuksena käytetään sellaisenaan tai
tunnistettavasti muunnettuna tuotteen tai sen myyjän vakiintunutta tunnusta tai että muun
tuotteen mainonnasta muutoin välittyy mielikuva tietystä tuotteesta tai sen myyjästä; tä-
män lain soveltamisalaan kuuluvana arpajaisten markkinointina ei pidetä, arpajaissivus-
tossa käytetystä kielestä riippumatta, pelkkää ulkomaisen tai ahvenanmaalaisen arpajais-
sivuston saatavillaoloa sähköisessä tietoverkossa, jos arpajaissivustoon ei ole liitetty muu-
ta arpajaisiin Suomessa tai valtakunnassa osallistumista edistävää aineistoa; tämän lain so-
veltamisalaan kuuluvana arpajaisten markkinointina ei pidetä myöskään arpajaisten mark-
kinointia Suomessa tai valtakunnassa levitettävässä ulkomaisessa tai ahvenanmaalaisessa
julkaisussa, jos julkaisun pääasiallinen tarkoitus ei ole rahapelien markkinointi ja jos ar-
pajaisten markkinointi ei kohdistu erityisesti Suomeen tai valtakuntaan;

9) huvipuistolla kiinteässä sijaintipaikassa toimivaa huvittelupaikkaa, jonka tulojen
pääosa muodostuu karusellien, erilaisten auto- ja vuoristoratojen taikka muiden vastaavi-
en huvipuistolaitteiden pitämisestä maksua vastaan yleisön käytettävänä;

10) tivolilla paikasta toiseen siirtyvää huvittelupaikkaa.

5 §

Arpajaisten toimeenpano-oikeus

Arpajaiset saa toimeenpanna rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen
yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa.

Rahapelien toimeenpanon yksinoikeudesta säädetään 11 §:ssä. 

6 §

Arpajaisten luvanvaraisuus

Arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä.

Lupaan voidaan liittää arpaa, arvan hintaa, arpojen myyntiä, arvontaa, voittojen peri-
mistä ja muita arpajaisten toimeenpanoa koskevia ehtoja. Lupaan voidaan liittää myös ar-
pajaisten tuottojen käyttötarkoitusta ja arpajaisten toimeenpanon valvontaa koskevia eh-
toja. 

9 §

Eräiden arpajaisten tuottojen käyttötarkoitussidonnaisuus

Edellä 3 a §:ssä tarkoitettujen arpajaisten tuotot on käytettävä luvassa määrättyyn tar-
koitukseen.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen arpajaisten tuottoja tai osaa niistä ei voida käyttää lu-
vassa määrättyyn tarkoitukseen tai se ei ole olosuhteiden muuttumisen vuoksi taikka
muusta syystä tarkoituksenmukaista, luvansaajan on haettava lupaviranomaiselta lupaa
tuottojen käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Lupa tuottojen käyttötarkoituksen muuttamiseen tulee antaa, jos uusi tai muuttunut
käyttötarkoitus on 7 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukainen.

11§

Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen

Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen.
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12 §

Veikkaus Oy

Veikkaus Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.
Yhtiön tehtävänä on harjoittaa rahapelitoimintaa siten, että rahapeleihin osallistuvien

oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta ai-
heutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. 

Yhtiöllä on hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa, että yh-
tiö harjoittaa rahapelitoimintaa 2 momentissa säädetyllä tavalla, sekä tukea yhtiön ja sen
sidosryhmien välistä yhteistyötä. 

Jollei tässä tai muualla laissa toisin säädetä, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiöitä koskevia
säännöksiä sekä valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia
(1368/2007).

13 b §

Veikkaus Oy:n toiminnan rajoitukset

Veikkaus Oy ei saa toimeenpanna muita arpajaisia kuin rahapelejä. 
Veikkaus Oy ei ilman valtioneuvoston kanslian lupaa saa perustaa eikä hankkia omis-

tukseensa muita kuin rahapelitoimintaansa varten tarpeellisia yhtiöitä tai niiden osakkeita
eikä luovuttaa näiden yhtiöiden osakkeita uudelle omistajalle.

Veikkaus Oy tai sen tytäryhtiö ei ilman valtioneuvoston kanslian lupaa saa:
1) perustaa rahastoja eikä tehdä kohdentamattomia varauksia taikka muuttaa niiden

kirjanpidollista luonnetta;
2) muuttaa osakepääomaansa;
3) myöntää lainoja;
4) tehdä muita investointeja kuin toimintansa edellyttämiä käyttöomaisuushankintoja.
Veikkaus Oy ei saa jakaa osakkeenomistajilleen osinkoa voitostaan eikä vapaasta

omasta pääomastaan eikä toimihenkilöilleen vastikkeetonta etua voitostaan eikä ylijää-
mästään. 

13 c §

Rahapelien toimeenpano

Rahapelit on toimeenpantava siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva
taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia talou-
dellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään:
1) siitä, kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on

maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet
voitot on jaettava; 

2) pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien, eri-
tyisautomaattien ja kasinopelien lajeista ja enimmäismääristä, erityisten pelisalien enim-
mäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi säätää rahapelien sallituista myyntiajoista.
Sisäministeriön asetuksella säädetään rahapelien pelisäännöistä. Pelisääntöjen tulee si-

sältää voitonjakoa ja pelipanosten palauttamista koskevat määräykset sekä raha-auto-
maattien, erityisautomaattien ja kasinopelien suurimpia sallittuja pelipanoksia ja pelivoit-
toja koskevat määräykset. Raha-arpajaisten sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien
sääntöjen tulee lisäksi sisältää arvontaa koskevat määräykset. Pelisäännöt voivat sisältää
myös muita pelilaji-, pelityyppi- tai pelikohtaisia pelien tahtia sekä muita sellaisia ominai-
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suuksia koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen peleihin liittyvien pelihaittojen vähentä-
miseksi.

14 §

Sähköisesti välitettävät rahapelit

Sähköisesti välitettäviä rahapelejä toimeenpantaessa Veikkaus Oy:n on avattava pelaa-
jakohtainen pelitili. Pelaajalla voi olla ainoastaan yksi pelitili. Pelitiliä avattaessa yhtiön
on todennettava pelaajan henkilöllisyys ja hänen asuinpaikkansa pelaajan täysi-ikäisyy-
den sekä muun valtion tai alueen lainsäädännön alueellisen soveltamisalan kunnioittami-
sen varmistamiseksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelitilistä sekä pelaa-
jan henkilöllisyyden ja hänen asuinpaikkansa todentamisesta.

Yhtiön on asetettava sähköisesti välitettävien rahapelien pelaamiselle tarvittaessa peli-
laji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia pelihaittojen
vähentämiseksi. 

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelaamisen pelilaji-,
pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisten määrällisten ja ajallisten rajoitusten asettamisesta.

14 a § 

Rahapelien ikäraja ja asiakkaan tunteminen

Veikkaus Oy taikka elinkeinonharjoittaja tai yhteisö, joka välittää rahapeleihin liittyviä
osallistumisilmoituksia ja -maksuja tai luovuttaa tilan raha-automaattien tai erityisauto-
maattien käytettävänä pitämiseen, ei saa antaa alle 18-vuotiaan pelata rahapelejä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelaajan täysi-ikäi-
syyden varmistamistavoista.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä asiak-
kaan tuntemisvelvollisuudesta säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämi-
sestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008).

14 b §

Rahapelien markkinointi

Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä ja yhtiötä, jos markkinointi ei edistä taloudel-
lisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista ja jos markkinoinnilla oh-
jataan rahapelikysyntää tämän lain nojalla harjoitettavaan rahapelitoimintaan. Markki-
nointia ei saa kohdistaa alaikäisiin. Markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista
myönteisesti eikä pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti. Rahapelien
markkinointi on kielletty sellaisessa televisio- ja radiotoiminnassa, kuvaohjelman eloku-
vateatterissa tapahtuvassa julkisessa esittämisessä ja julkaisutoiminnassa, joka on suun-
nattu alaikäisille. 

Rahapelien markkinointi on kielletty muualla kuin sellaisissa erityisissä pelisaleissa,
pelikasinoissa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu, jos peleihin
on pelisääntöjen antamisen yhteydessä todettu liittyvän erityinen pelihaittojen vaara. Pe-
laajille voidaan kuitenkin antaa tietoa tällaisten pelien pelikohteista, pelipaikoista, pelieh-
doista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista.

Poliisihallituksen tehtävänä on valvoa, että rahapelien markkinoinnissa noudatetaan tä-
män lain ja kuluttajansuojalain (38/1978) säännöksiä. Veikkaus Oy:n on annettava vuosit-
tain sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle selvitys rahapelien markkinoinnista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 3 momentissa tarkoi-
tetun selvityksen sisällöstä.
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16 §

Raha-automaatteja, erityisautomaatteja ja kasinopelejä koskevat erityiset säännökset

Raha-automaatit, erityisautomaatit ja kasinopelit tulee sijoittaa valvottuun tilaan. Niitä
ei saa sijoittaa tilaan, jossa niiden käyttäminen voi vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa
järjestyshäiriöitä.

4 luku

Rahapelitoiminnan tuotto

17 §

Tuoton käyttötarkoitukset

Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään: 
1) 53 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edis-

tämiseen;
2) 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen; 
3) 4 prosenttia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. 

17 a §

Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen tarkoitettu 
tuotto 

Veikkaus Oy:n urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edis-
tämiseen tarkoitetusta tuotosta käytetään:

1) 25 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen;
2) 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen;
3) 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen;
4) 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen; 
5) 10 prosenttia 1—4 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuo-

sittain tarkemmin päätettävällä tavalla.

17 b §

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto käytetään avus-
tusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.

Valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa voidaan terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettua tuottoa käyttää myös rintamaveteraanien kuntou-
tuksesta annetun lain (1184/1988) 5 §:ssä, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 8 §:ssä ja sotilasvammalain
(404/1948) 6 d §:ssä tarkoitettujen korvausten maksamiseen ja menojen ja kustannusten
korvaamiseen.

Valtionavustuslain (688/2001) 6 §:n 1 momentin estämättä avustus saa kattaa valtiona-
vustuksen kohteena olevasta toiminnasta ja hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten
täyden määrän. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin avustuksen määrästä.
6



1286/2016  
17 c §

Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettu tuotto

Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan vä-
hintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle sekä tämän jä-
senyhteisöille.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö tekee maa- ja metsätalousministeriöl-
le esityksen 1 momentissa tarkoitetusta osuudesta myönnettävien avustusten vuosittaises-
ta jakosuunnitelmasta eri avustuksensaajille ja käyttötarkoituksiin.

Valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta ei tarvitse tehdä, jos kas-
vatustukea myönnetään raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön ohjaamana he-
vosen omistajalle. 

18 §

Tuoton ottaminen valtion talousarvioon

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määrärahat, joiden arvioidaan vastaavan Veik-
kaus Oy:n asianomaisen tilikauden voittoa ja uudelleen jaettaviksi palautuvia varoja.

Määrärahat otetaan valtion talousarvioon 17 §:ssä säädettyjen käyttötarkoitusten mu-
kaisessa suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä
maa- ja metsätalousministeriön momenteille.

19 §

Tuoton tilittäminen

Veikkaus Oy:n tulee tilittää rahapelitoimintojen tuotto kunkin käyttötarkoituksen tuo-
tonjakoasioita käsittelemään säädetylle ministeriölle 17 §:ssä säädettyjen käyttötarkoitus-
ten mukaisessa suhteessa. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tilitysmenettelystä.

20 §

Tuoton jaosta päättäminen

Tuotosta jaettavien avustusten ja valtionosuuksien myöntämisestä urheilun ja liikunta-
kasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen päättää opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö.

Tuotosta jaettavien avustusten myöntämisestä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseen ja avustusten takaisinperinnästä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Sosi-
aali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii avustusten valmistelua, maksatusta, seuran-
taa ja valvontaa varten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä tehdä
avustuspäätökseen vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia, pidentää avustuksen käyttöai-
kaa sekä siirtää avustuksen toiselle yleishyödylliselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai sää-
tiölle. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus voi päättää maksatuksen keskeytyk-
sestä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus vastaa sosiaali- ja terveysministeriön
avustusten myöntämistä ja takaisinperintää koskevien päätösten toimeenpanosta. Sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

Tuotosta jaettavien avustusten myöntämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edis-
tämiseen päättää maa- ja metsätalousministeriö.
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20 a §

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaelimenä 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
avustusten valmistelussa on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelu-
kunta ja sen arviointi- ja avustusjaosto, jotka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi ker-
rallaan. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja ter-
veyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuvan avustustoiminnan linjauk-
sista ja strategisista suuntaviivoista sekä kehittää ja arvioida avustuspolitiikkaa ja järjes-
tötoimintaa. Neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaoston tehtävänä on antaa sosiaali- ja
terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myön-
nettävien avustusten jaosta sekä tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.
Neuvottelukunnan ja jaoston lausunnot eivät sido sosiaali- ja terveysministeriötä.

Neuvottelukunnan ja sen jaoston tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

21 §

Tuoton jakamatta jättäminen

Vuosittain voidaan jättää jakamatta enintään 20 prosenttia kuhunkin 17 §:ssä säädet-
tyyn käyttötarkoitukseen tarkoitetusta tuotosta. Jakamatta jätetty määrä on jaettava viiden
vuoden kuluessa.

Jakamatta jättämisestä päättää valtioneuvosto kunkin käyttötarkoituksen tuotonjako-
asioita käsittelemään säädetyn ministeriön esityksestä.

22 §

Avustustoiminnasta aiheutuvat kustannukset

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettua tuottoa voidaan
17 b §:ssä säädetyn lisäksi käyttää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toi-
minnasta aiheutuneisiin henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. Valtion talousarvioon ote-
taan vuosittain määräraha, jonka arvioidaan vastaavan puolta Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskuksen kustannuksista.

Veikkaus Oy:n tulee korvata sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskuksen toiminnan toteutuneiden kustannusten ja valtion talousarvioon
otetun määrärahan välinen erotus.

Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettua tuottoa voidaan käyttää
avustusten myöntämisestä maa- ja metsätalousministeriölle aiheutuviin kustannuksiin. 

23 §

Tuotosta jaettaviin avustuksiin sovellettava lainsäädäntö 

Veikkaus Oy:n tuotosta jaettaviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia, jollei
muualla laissa toisin säädetä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin valtionavustuksiin ja valtionosuuksiin so-
velletaan lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia (1705/2009).
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35 §

Bingopelin voitot

Bingopelissä voidaan antaa voittona sen lisäksi, mitä 3 a §:n 3 kohdassa säädetään, oi-
keus yhteen tai useampaan uuteen peliin.

Pelaajille jaettavien voittojen enimmäisarvo ei saa ylittää 75:tä prosenttia kuuden ka-
lenterikuukauden kokonaismyynnin arvosta, kuitenkin niin, ettei jaettavien voittojen
enimmäisarvo saa ylittää 95:tä prosenttia yhdenkään kalenterikuukauden aikana.

42 a § 

Rahapeliasioiden neuvottelukunta

Sisäministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvotte-
lukunta, jonka tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehit-
tämistarpeita. 

Neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

43 §

Viralliset valvojat

Poliisihallitus voi määrätä rahapelitoiminnan valvontaa varten virallisia valvojia. Viral-
liseen valvojaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen
suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

Virallisten valvojien tulee valvoa, että rahapelien toimeenpanossa noudatetaan 13 c §:n
nojalla annettuja pelisääntöjä, ja vahvistaa pelikierroksittain veikkaus-, vedonlyönti- ja to-
topelien tulokset ja voittojen määrä. Virallisten valvojien tulee valvoa myös raha-arpajais-
ten arvontaa ja arpojen sekoittamista sekä vahvistaa arvonnan tulos, jollei julkinen notaari
Poliisihallituksen suostumuksella suorita näitä tehtäviä.

Jäljempänä 62 §:n 5 momentissa tarkoitettujen rahapelien valvontajärjestelyt hyväksyy
sisäministeriö.

44 §

Tietojensaantioikeus

Valvontaviranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Veikkaus
Oy:ltä, arpajaisten toimeenpanoon luvan saaneelta yhteisöltä tai säätiöltä sekä tavara-ar-
pajaisten käytännön toimeenpanijalta valvontatehtävän suorittamiseksi tarpeellisia tietoja
ja asiakirjoja.

45 §

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Poliisilaitoksella, Poliisihallituksella ja 58 §:ssä tarkoitetulla tarkastuslaitoksella on oi-
keus tarkastaa, että raha- ja tavaravoittoautomaateissa sekä 56 §:ssä tarkoitetuissa peliau-
tomaateissa ja pelilaitteissa käytetään hyväksyttyä rahaliikenteen valvontalaitetta.

Poliisilaitoksella ja Poliisihallituksella on oikeus kieltää 1 momentissa tarkoitetun au-
tomaatin tai pelilaitteen käytettävänä pitäminen, jos siinä ei ole hyväksyttyä rahaliiken-
teen valvontalaitetta taikka se on sijoitettu automaattien tai pelilaitteiden sijoittamista kos-
kevien säännösten vastaisesti. Jos havaittu puute tai vika on vähäinen, poliisi voi kiellon
sijasta määrätä sen korjattavaksi.
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46 §

Rahapelitoiminnan valvontakustannusten korvaaminen

Veikkaus Oy:n tulee korvata valtiolle rahapelitoiminnan valvonnasta aiheutuvat kus-
tannukset. 

Kustannusten perimisestä säädetään sisäministeriön asetuksella. 

47 §

Voittojen periminen 

Raha-arpajaisissa saatu voitto on perittävä yhden vuoden kuluessa arvontatuloksen vah-
vistamisesta tai arpaan merkityn myyntiajan päättymisestä. Veikkaus- ja vedonlyöntipe-
lien voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa ja totopelien voitot kolmen kuukauden ku-
luessa näiden pelien pelisääntöjen mukaisen lopputuloksen vahvistamisesta. Raha-auto-
maatti-, erityisautomaatti- ja kasinopelien voitot on perittävä yhden vuoden kuluessa voit-
toon oikeuttavan tuloksen saavuttamisesta. Yhdistelmäpelien voitot on perittävä vuoden
kuluessa näiden pelien pelisääntöjen mukaisen voittoon oikeuttavan tuloksen saavuttami-
sesta.

Bingopelissä saatu voitto on perittävä yhden vuoden kuluessa voittoon oikeuttavan tu-
loksen saavuttamisesta.

Tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen voitto, lukuun ottamatta tavara-arpajaisia, jotka
saadaan toimeenpanna ilman tässä laissa säädettyä lupaa, on perittävä kahden kuukauden
kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä.

51 §

Pelikasinon asiakas- ja valvontarekisteri

Pelikasinotoiminnan harjoittajalla on oikeus pelitoiminnan valvomiseksi pitää henkilö-
rekisteriä (pelikasinon asiakas- ja valvontarekisteri). Pelikasinon asiakas- ja valvontare-
kisteriä varten saadaan kerätä ja tallettaa seuraavia pelikasinon asiakkaita ja heidän pelaa-
mistaan koskevia tietoja:

1) etu- ja sukunimi;
2) syntymäaika;
3) kansalaisuus;
4) osoite;
5) ulkomaalaisen asiakkaan passin numero, antopäivä ja -paikka;
6) asiakkaan kuva;
7) pelikasinoon saapumisaika;
8) sisäänpääsy- tai pelikielto;
9) pelikasinossa pelaamista koskevat tiedot;
10) epäilty tai todettu pelivilppi; 
11) häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot.
Tiedot kerätään asiakkaan ilmoituksen perusteella ja teknisellä laitteella katsellen tai

kuvaten. Rekisteriin saadaan myös kerätä ja tallettaa teknisellä laitteella katsellen tai ku-
vaten kerätyt tiedot pelikasinon henkilökunnasta.

Rekisteriin talletettuja tietoja saavat käsitellä vain ne Veikkaus Oy:n henkilökuntaan
kuuluvat, jotka tarvitsevat oikeuden käsitellä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi ja vain
siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä hoitaminen sitä vaatii.

Rekisterinpitäjä saa luovuttaa rekisteritietoja 43 §:ssä tarkoitetuille virallisille valvojil-
le valvontatehtävän suorittamiseksi.
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Rekisteriin talletetut tiedot on poistettava heti, kun ne eivät enää ole tarpeen pelika-
sinotoiminnan valvontaa varten, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua tallettami-
sesta.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan pelikasinon asiakas- ja valvontare-
kisteriin henkilötietolakia (523/1999).

52 §

Arpajaisten toimeenpanosta aiheutuvien haittojen seuranta ja tutkimus sekä ehkäisyn ja 
hoidon kehittäminen

Arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia haittoja on seurattava ja tutkittava. Haittojen
seurannasta ja tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä vastaa sosiaa-
li- ja terveysministeriö.

Veikkaus Oy:n tulee korvata valtiolle seurannasta, tutkimuksesta ja kehittämisestä ai-
heutuvat kustannukset. Sosiaali- ja terveysministeriö perii yhtiöltä maksuna määrän, joka
vastaa ministeriölle toiminnasta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää.

Maksun maksuunpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

53 §

Veikkaus Oy:n velvollisuus luovuttaa tietoja

Veikkaus Oy:n on toimitettava vuosittain toimintasuunnitelmansa, seuraavaa vuotta
koskeva talousarvionsa sekä tilinpäätösasiakirjansa välittömästi sen valmistuttua kunkin
käyttötarkoituksen tuotonjakoasioita käsittelevälle ministeriölle sekä valtiovarainministe-
riölle, sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle.

Yhtiön tulee antaa vuosittain kunkin käyttötarkoituksen tuotonjakoasioita käsittelevälle
ministeriölle sekä sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle kertomus pelitoimintansa kehi-
tyksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt pelaamisesta aiheutuvien taloudel-
listen, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Yhtiön on toimitettava 3 §:n 2 momentin 1—8 kohdassa tarkoitettujen rahapelien toi-
meenpanoa koskevat tiedot tilastoimista varten Poliisihallitukselle sekä arpajaisiin osallis-
tumisesta aiheutuvien haittojen seurantaa, tutkimusta ja rahapelien haitallisuuden arvioin-
tia varten tarpeelliset tiedot sosiaali- ja terveysministeriölle.

62 §

Arpajaisten toimeenpanoa koskevat kiellot

Arpajaisten toimeenpano muulla kuin 3 §:n 2 tai 3 momentissa, 3 a §:ssä taikka
56 §:ssä tarkoitetulla tavalla on kielletty.

Kiellettyä on:
1) arpojen myyminen ja välittäminen ilman tässä laissa edellytettyä lupaa toimeenpan-

tuihin arpajaisiin ja muun kuin Veikkaus Oy:n toimeenpanemaan rahapeliin sekä tällaisten
arpajaisten markkinointi;

2) arpojen myyminen tai välittäminen tai arpajaisten markkinointi ulkomaille, jollei se
ole sallittua sen valtion tai alueen lainsäädännön mukaan, johon arpoja myydään tai väli-
tetään taikka arpajaisia markkinoidaan;

3) Veikkaus Oy:n toimeenpanemaan rahapeliin liittyvien arpojen myyminen, välittä-
minen, pelipanosten vastaanottaminen ja voittojen välittäminen ilman yhtiön lupaa. 

Tilan luovuttaminen ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa tapahtuvaan raha-automaat-
tien, erityisautomaattien, kasinopelien, tavaravoittoautomaattien tai 56 §:ssä tarkoitettu-
jen peliautomaattien ja pelilaitteiden käytettävänä pitämiseen on kielletty.
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Liikkeelle laskettavalle joukkovelkakirjalle ei saa koron lisäksi maksaa arpomiseen pe-
rustuvaa hyvitystä.

Ulkomailla toimeenpantavina arpajaisina ei pidetä rahapelejä, joiden toimeenpanoon
osallistuu Veikkaus Oy.

62 a § 

Rahapelin toimeenpanon kieltäminen

Poliisihallitus voi kieltää rahapelin toimeenpanon, jos:
1) rahapelin toimeenpanee muu kuin Veikkaus Oy; 
2) rahapelin toimeenpanossa rikotaan 62 §:n 1—4 momentissa säädettyä kieltoa; tai
3) rahapelin toimeenpanossa muutoin rikotaan tätä lakia taikka tämän lain nojalla an-

nettua asetusta muulla kuin 62 b §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Kielto voidaan kohdistaa rahapelin toimeenpanijaan sekä sellaiseen elinkeinonharjoit-

tajaan tai yhteisöön, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksu-
ja, luovuttaa tilan raha-automaattien tai erityisautomaattien käytettävänä pitämiseen tai
markkinoi rahapelejä.

Kielto on voimassa enintään kolme kuukautta. Poliisihallitus voi jatkaa kiellon voimas-
saoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos menettelyä rahapelin toimeenpa-
nossa ei ole korjattu.

62 b § 

Rahapelin markkinoinnin kieltäminen

Poliisihallitus voi kieltää 14 b §:n vastaisen rahapelien markkinoinnin.
Kielto voidaan kohdistaa rahapelin toimeenpanijaan sekä sellaiseen elinkeinonharjoit-

tajaan tai yhteisöön, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksu-
ja, luovuttaa tilan raha-automaattien tai erityisautomaattien käytettävänä pitämiseen tai
markkinoi rahapelejä.

Kielto on voimassa enintään kolme kuukautta. Poliisihallitus voi jatkaa kiellon voimas-
saoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos menettelyä rahapelin markki-
noinnissa ei ole korjattu.

64 § 

Arpajaisrikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo 10 §:ssä säädettyä kieltoa toimeenpanna arpajaiset velaksi,
2) ei noudata velvollisuutta kieltää sisäänpääsyä pelikasinoon 15 §:n 1 momentissa tar-

koitetuissa tapauksissa,
3) rikkoo 14 a §:ssä säädettyä rahapelien ikärajaa,
4) rikkoo 27 §:n 3 momentissa säädettyä osallistumiskieltoa,
5) toimii tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanijana vastoin 28 §:n 2 momenttia,
6) suorittaa tavara-arpajaisten arvonnan tai arpojen sekoittamisen vastoin sitä, mitä

29 §:n 1 momentissa säädetään, tai ei noudata 29 §:n 2 momentissa säädettyä arvonnan tu-
losta koskevaa ilmoittamisvelvollisuutta,

7) rikkoo 16 §:n 2 momentin raha-automaattien, erityisautomaattien tai kasinopelien,
40 §:n tavaravoittoautomaattien ja 56 §:n 1 momentissa tarkoitettujen peliautomaattien tai
pelilaitteiden sijoittamista koskevia säännöksiä tai

8) rikkoo rahaliikenteen valvontalaitetta koskevia 57 §:n säännöksiä,
on tuomittava arpajaisrikkomuksesta sakkoon.
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Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvän asiak-
kaan tuntemisvelvollisuuden rikkomisesta säädetään rangaistus rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 40 §:ssä.

67 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään:
1) raha- ja tavara-arpajaisten arpoihin merkittävistä ja niiden myynnin yhteydessä an-

nettavista tiedoista;
2) lupahakemuksen ja 31 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä sekä lupapäätösten si-

sällöstä;
3) arpajaisten toimeenpanoon liittyvistä menettelyistä ja määräajoista;
4) 3 a §:ssä tarkoitettujen arpajaisten tilitysten sisällöstä, tilitysten nähtävänä pitämi-

sestä, tilitysten nähtävänä pitämiseen liittyvistä määräajoista sekä tilitysten säilyttämises-
tä;

5) 57 §:ssä tarkoitetusta rahaliikenteen valvontalaitteesta, 58 §:ssä tarkoitetulle tarkas-
tuslaitokselle toimitettavista laitteista ja asiakirjoista, poikkeuksista tyyppitarkastusvel-
vollisuudesta sekä valvontalaitteen tarkastamisesta ja hyväksymisestä; 

6) Poliisihallituksen ja poliisilaitosten velvollisuudesta toimittaa tietoja arpajaisten toi-
meenpanosta aiheutuvien haittojen seurantaa, tutkimusta ja rahapelien haitallisuuden ar-
viointia varten. 

————
1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
2. Veikkaus Oy:n ja Fintoto Oy:n henkilöstön aseman järjestämiseen sovelletaan työso-

pimuslain (55/2001) liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä.
3. Raha-automaattiyhdistyksen henkilöstön aseman järjestämiseen sovelletaan työsopi-

muslain liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta niitä henkilöitä, jotka
nimitetään virkasuhteeseen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen. 

4. Tämän lain voimaan tullessa Raha-automaattiyhdistyksen velvoitteet ja oikeudet
sekä varat ja velat siirtyvät uudelle rahapeliyhtiölle lukuun ottamatta 5 ja 9 momentissa
tarkoitettua omaisuutta ja varoja. Vuosiksi 2016—2018 valitun Raha-automaattiyhdistyk-
sen hallituksen on laadittava ja esitettävä yhdistyksen kokoukselle tilinpäätös lain voi-
maantuloa edeltävältä tilikaudelta sekä yhdistyksen lakkauttamista koskeva loppuselvitys.
Yhdistyksen kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä loppuselvityksen hyväksymisestä.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita arpajaislain 13 §:n 5 momentin nojalla an-
nettuja säännöksiä yhdistyksen kokouksen kutsumisesta ja päätösvallasta sovelletaan yh-
distyksen lakkauttamiseen saakka. Tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden
myöntämisestä ja loppuselvityksen hyväksymisestä on ilmoitettava sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle. Yhdistys katsotaan lakkautetuksi, kun ministeriön ilmoituksen perusteella te-
kemä päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on tullut voimaan.

5. Tämän lain voimaan tullessa Raha-automaattiyhdistyksen avustusjärjestelmä sekä
avustustoiminnan käytössä muutoin olevat tietojärjestelmät, kalusteet ja laitteet siirtyvät
korvauksetta sosiaali- ja terveysministeriölle. Tietojärjestelmät on eriytettävä kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 

6. Lain 14 §:n 1 momentissa säädettyä rajoitusta pelaajalla olevasta yhdestä pelitilistä
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

7. Jos 17 §:ssä tarkoitetun tuoton myöntäminen avustuksena edellyttää Euroopan unio-
nin hyväksyntää, avustus voidaan lopullisesti myöntää vasta, kun Euroopan unioni on teh-
nyt asiassa myönteisen päätöksen. Avustuksen määrää tai sen myöntämisen edellytyksiä
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muutetaan tarvittaessa Euroopan unionin tekemän päätöksen perusteella. Tämä ei kuiten-
kaan rajoita avustuksen ennakon maksamista.

8. Uuden rahapeliyhtiön, jolle Veikkaus Oy:n varat ja velat ovat sulautumisessa siirty-
neet, on tilitettävä sulautuvan Veikkaus Oy:n ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpa-
nemien rahapelien tuotto tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaisesti, kuitenkin viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2017. Lisäksi sulautuvan Veikkaus
Oy:n on tilitettävä raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien jakamatta oleva
tuotto opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Opetus-
ja kulttuuriministeriö saa luovuttaa uudelle rahapeliyhtiölle sulautuvan Veikkaus Oy:n
osakkeet ja vastaanottaa luovutettavien osakkeiden tilalle uuden rahapeliyhtiön uusia
osakkeita.

9. Uuden rahapeliyhtiön, jolle Raha-automaattiyhdistyksen toiminta ja omaisuus on
siirretty, tulee tilittää Raha-automaattiyhdistyksen ennen tämän lain voimaantuloa toi-
meenpanemien rahapelien tuotto tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti. Lisäksi uuden rahapeliyhtiön on tilitettävä Raha-automaattiyhdistyksen
käyttöpääoma sosiaali- ja terveysministeriölle 4 momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen
vahvistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2017. 

10. Uuden rahapeliyhtiön, jolle Fintoto Oy:n varat ja velat ovat sulautumisessa siirty-
neet, tulee tilittää Fintoto Oy:n ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpanemien rahape-
lien tuotto tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

11. Sosiaali- ja terveysministeriö voi ennen tämän lain voimaantuloa perustaa Raha-au-
tomaattiyhdistyksestä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen siirrettäviin tehtä-
viin tarvittavat virat. Sosiaali- ja terveysministeriö voi täyttää nämä virat niitä ensimmäis-
tä kertaa täytettäessä haettaviksi julistamatta, jos virkaan nimitetään Raha-automaattiyh-
distyksessä työskentelevä henkilö. 

12. Ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpantujen raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja
vedonlyöntipelien tuotto tulee jakaa urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä
nuorisotyön edistämiseen 21 §:ssä säädetystä poiketen kymmenen vuoden kuluessa tämän
lain voimaantulosta. 

13. Ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpantujen raha-automaattipelien, kasinope-
lien ja pelikasinotoiminnan tuotto tulee jakaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edis-
tämiseen 21 §:ssä säädetystä poiketen kymmenen vuoden kuluessa tämän lain voimaantu-
losta. 

14. Ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpantujen totopelien tuotto tulee käyttää he-
vosurheilun ja hevoskasvatuksen edistämiseen lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisesti.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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