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Valtioneuvoston asetus
Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (1414/2016) 2, 4 ja 16 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 4 § asetuksessa 1179/2018,
seuraavasti:

2 §

Raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien, veikkauspelien, vedonlyöntipelien 
ja raha-arpajaisten pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet

Pelaajille on pelistä kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina:
1) raha-automaateista, erityisautomaateista ja kasinopeleistä keskimäärin 70–99,9 pro-

senttia kokonaisvaihdosta;
2) veikkauksissa, jotka liittyvät urheilukilpailujen tulosten arvaamiseen, keskimäärin

60–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;
3) vakioveikkauksessa keskimäärin 45–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;
4) kerran tai useamman kerran päivässä arvottavissa numeroveikkauksissa keskimää-

rin 50–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;
5) sähköisesti toimeenpantavissa numeroveikkauksissa keskimäärin 55–80 prosenttia

kokonaisvaihdosta;
6) monikansallisessa yhteisten voittoluokkien veikkauspelissä keskimäärin 50 prosent-

tia pelin monikansallisesta kokonaisvaihdosta;
7) muissa kuin 2–6 kohdassa tarkoitetuissa veikkauksissa keskimäärin 40–55 prosent-

tia kokonaisvaihdosta;
8) muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä keskimäärin 70–90 prosenttia kokonais-

vaihdosta;
9) kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä keskimäärin 70–95 prosenttia kokonaisvaih-

dosta;
10) raha-arpajaisissa keskimäärin 40–60 prosenttia kokonaisvaihdosta;
11) rahapika-arpajaisissa keskimäärin 45–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;
12) sähköisesti toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa keskimäärin 50–90 prosenttia

kokonaisvaihdosta.
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4 §

Voitto-osuuksien tasaus

Jos jossakin yhtiön toimeenpanemassa rahapelissä voittoina on kalenterivuoden aikana
maksettu vähemmän kuin voittoina on keskimäärin maksettava, yhtiön on siirrettävä mak-
samatta jääneet varat 7 §:ssä tarkoitettuihin maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

Jos jossain rahapelissä on poikkeuksellisesti maksettu voittoina kalenterivuoden aikana
enemmän kuin voittoina on 2 §:n 1–5 tai 7–12 kohdan taikka 3 §:n mukaan keskimäärin
maksettava, erotus maksetaan 7 §:ssä tarkoitetuista maksamattomista pelitoiminnan va-
roista.

16 §

Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamispöytäkirja

Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamisesta tulee laatia pöytäkirja
(vahvistamispöytäkirja), jonka virallinen valvoja vahvistaa.

Vahvistamispöytäkirjassa tulee mainita:
1) pelikierros tai hevoskilpailu, jota vahvistaminen koskee;
2) pelikierroksella arvotut numerot tai merkit sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja totope-

lien tulokset;
3) voittojen lukumäärä voittoluokittain;
4) voittojen luku- tai euromäärä.

————
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2022.
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