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Nr 1344

om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen

Given i Helsingfors den 21 december 2001

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 5 § 2 och 3
mom. lotterilagen av den 23 november 2001
(1047/2001).

2 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 21 december 2001
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Statsrådets förordning

Nr 1345

om lotterier

Given i Helsingfors den 20 december 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001):

1 kap.

Penningspelsverksamhet

1 §

Ansökan om penningspelstillstånd

I en ansökan om penningspelstillstånd skall
anges
1) tillståndssökanden,
2) de penningspel enligt 11 § 2 mom.
lotterilagen (1047/2001) för vilkas anord-
nande tillstånd söks,
3) den tid för vilken tillstånd söks, och
4) motivering till ansökan.
En ansökan om penningspelstillstånd för
penninglotterier samt tippnings- och vadhåll-
ningsspel skall dessutom innehålla förslag till
1) hur stor andel av de inflytande spelav-
gifterna som skall betalas till spelarna i form
av vinster,
2) hur vinsterna skall avrundas, och
3) hur outtagna vinster skall fördelas.
I en ansökan om penningspelstillstånd som
gäller tillhandahållande av penningautomater,
anordnande av kasinospel och bedrivande av
kasinoverksamhet skall dessutom anges
1) maximiantalet penningautomater och
kasinospel,
2) antalet kasinon,
3) var kasinona är belägna,
4) kasinonas öppettider,
5) de typer av kasinospel som finns i ett
kasino, samt

6) maximiantalet penningautomater och
kasinospel i ett kasino.
En ansökan om penningspelstillstånd för

totospel skall dessutom innehålla
1) de i 2 mom. 1—3 punkten avsedda

förslagen för totospels del, och
2) förslag till hur det totala beloppet av

spelinsatser av totospel skall fördelas mellan
staten och den penningspelssammanslutning
som är tillståndshavare.

2 §

Penningspelstillstånd

I ett penningspelstillstånd skall anges
1) tillståndshavaren,
2) tillståndets giltighetstid,
3) de penningspel enligt 11 § 2 mom.

lotterilagen som tillståndet berättigar att
anordna, samt
4) de villkor och bestämmelser som före-

skrivs i 13 § lotterilagen.

3 §

Uppgifter på lotterna i penninglotterier

På varje lott i ett penninglotteri eller på ett
meddelande som ges gratis i samband med
lottförsäljningen skall antecknas
1) den som anordnar penninglotteriet,
2) lotternas försäljningstid,
3) priset på en lott,
4) antalet lotter,
5) antalet vinster och deras värde,
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6) ett löpande nummer eller någon annan
identifieringsuppgift, och
7) var och när vinsterna kan tas ut.
Om lottningen har förrättats innan lottför-
säljningen inleds, skall en anteckning om
vinst finnas på lotten.

4 §

Lottning och blandande av lotter vid pen-
ninglotterier

Vid penninglotterier skall lottningen för-
rättas på ett tillförlitligt sätt. Om lottningen
förrättas innan försäljningen av lotterna har
inletts, skall lotterna blandas innan försälj-
ningen inleds. Lotterna skall blandas så att
vinstlotterna fördelar sig jämnt bland de
övriga lotterna.
Över blandandet av lotterna skall upprättas
ett protokoll (protokoll över blandande av
penninglotter), som undertecknas av en of-
ficiell övervakare eller av notarius publicus
enligt 43 § 2 mom. lotterilagen.

5 §

Lottningsprotokoll för penninglotterier

Över lottningen vid penninglotterier och
fastställandet av resultatet av lottningen skall
upprättas ett protokoll (lottningsprotokoll för
penninglotteri), som undertecknas av en
officiell övervakare eller av notarius publicus
enligt 43 § 2 mom. lotterilagen. I lottnings-
protokollet skall anges
1) den som förrättar lottningen,
2) tiden, platsen och sättet för lottningen,
3) antalet vinster samt värdet av varje vinst,
och
4) andra behövliga uppgifter.
Om lottningen förrättas efter det att för-
säljningstiden för lotterna har löpt ut, skall i
lottningsprotokollet dessutom anges identi-
fieringsuppgifter för vinstlotterna.

6 §

Protokoll över fastställandet av resultaten vid
tippnings-, vadhållnings- och totospel

Över fastställandet av resultaten vid tipp-
nings-, vadhållnings- och totospel skall upp-

rättas ett protokoll (fastställelseprotokoll),
som undertecknas av en officiell övervakare.
I fastställelseprotokollet skall anges
1) den spelomgång eller travtävling som

fastställandet gäller,
2) de nummer eller märken som lottats i

spelomgången samt resultaten av de tävlingar
som är föremål för tippnings-, vadhållnings-
och totospel,
3) antalet vinster enligt vinstklass, och
4) antalet vinster eller deras eurobelopp.

7 §

Sökande av rekommendation till avgörande

En i 48 § lotterilagen avsedd rekommen-
dation till avgörande skall sökas skriftligen
hos inrikesministeriet inom 21 dagar från den
dag då resultaten av tippnings-, vadhållnings-
och totospel har fastställts samt efter utgången
av försäljningstiden som antecknats på lot-
terna i penninglotterier. Vid uträknande av
tidsfristen skall fastställelsedagen inte beak-
tas.
I en ansökan skall anges
1) sökandens namn och adressuppgifter,
2) det penninglotteri, tippnings-, vadhåll-

nings- eller totospel vars vinstutbetalning är
föremål för meningsskiljaktighet,
3) det fastställda resultatet för den spelom-

gång eller det totospel som meningsskiljak-
tigheten gäller, samt
4) motivering till ansökan.
Den penninglott som är föremål för me-

ningsskiljaktigheter, spelverifikatet för spelet
eller en kopia av verifikatet skall fogas till
ansökan.

8 §

Rekommendation till avgörande

I en rekommendation till avgörande skall
anges
1) de uppgifter som nämns i 7 § 2 mom.

1—3 punkten, och
2) rekommendationen till avgörande jämte

motivering.
I en rekommendation till avgörande skall

dessutom anges att ändring inte får sökas i
rekommendationen och att rekommendatio-
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nen inte hindrar att ärendet förs till domstol
för avgörande.

2 kap.

Varulotteri

9 §

Ansökan om varulotteritillstånd

I en ansökan om varulotteritillstånd skall
anges
1) tillståndssökanden,
2) det ändamål för vilket de inflytande
medlen skall användas,
3) lotternas försäljningstid och försälj-
ningsområde,
4) det sätt på vilket lotteriet anordnas,
5) priset på en lott,
6) antalet lotter,
7) lotternas sammanlagda försäljningspris,
8) sättet för lottningen samt uppgift om
lottningen förrättas innan lottförsäljningen
inleds,
9) om lottningen förrättas bland de sålda
lotterna eller bland alla lotter som varit till
försäljning,
10) antalet vinster samt deras värde och
slag,
11) var och när vinsterna kan tas ut,
12) hur och var slutresultatet av lottningen
tillkännages i sådana fall då lottningen för-
rättas efter utgången av lotternas försäljnings-
tid,
13) namn och personbeteckning för den
fysiska person som föreslås vara den som i
praktiken anordnar lotteriet samt när det
gäller en juridisk person identifikationsupp-
gifterna för ifrågavarande sammanslutning
eller stiftelse.
Till ansökningen om tillstånd skall fogas
1) en verksamhetsberättelse eller någon
annan utredning varav framgår att samman-
slutningen eller stiftelsen verkar för upp-
nående av sitt syfte,
2) ett utdrag ur sammanslutningens eller
stiftelsens mötesprotokoll som gäller anord-
nandet av lotteriet,
3) en kopia av sammanslutningens eller
stiftelsens senast godkända bokslut,
4) en kopia av sammanslutningens eller
stiftelsens stadgar,

5) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller
handelsregistret eller ur register som förs av
en offentligrättslig förening,
6) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller

handelsregistret gällande den juridiska person
som föreslås vara den som i praktiken
anordnar lotteriet, samt
7) en utredning enligt 28 § 2 mom.

lotterilagen om den fysiska person som
föreslås vara den som i praktiken anordnar
lotteriet.
Tillståndsmyndigheten kan av särskilda

skäl medge undantag från vad som bestäms
i 2 mom. 1 och 3—6 punkten.

10 §

Varulotteritillstånd

I ett varulotteritillstånd skall anges
1) tillståndshavaren,
2) tillståndets giltighetstid,
3) den som i praktiken anordnar varulot-

teriet, om någon sådan har förordnats,
4) de uppgifter som avses i 9 § 1 mom.

2—12 punkten, samt
5) andra behövliga tillståndsvillkor som

gäller anordnandet av lotteriet.

11 §

Uppgifter på lotterna i varulotterier

På varje lott eller på ett meddelande som
ges gratis i samband med försäljningen av
lotter i ett varulotteri skall antecknas
1) tillståndshavaren,
2) tillståndets giltighetstid,
3) den som i praktiken anordnar varulot-

teriet, om någon sådan har förordnats,
4) de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 2,

3, 5, 6, 8 och 10—12 punkten samt, om
lottningen inte har förrättats innan lottförsälj-
ningen inleds, den uppgift som avses i 9
punkten.
På varje lott skall finnas löpande nummer

eller någon annan identifieringsuppgift. Om
lottningen har förrättats innan lottförsälj-
ningen inleds, skall en anteckning om vinst
finnas på lotten.
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12 §

Lottning vid varulotterier

Vid varulotterier skall lottningen förrättas
på ett tillförlitligt sätt. Om lottningen inte har
förrättats innan lottförsäljningen inleds, skall
den förrättas inom två veckor från utgången
av varulotteritillståndets giltighetstid.

13 §

Lottningsprotokoll, vinstförteckning och blan-
dande av lotterna vid varulotterier

Över lottningen i ett varulotteri skall
upprättas ett protokoll (lottningsprotokoll för
varulotteri), som undertecknas av den över-
vakare som avses i 29 § 1 mom. lotterilagen.
I ett lottningsprotokoll för varulotteri skall
anges
1) tiden, platsen och sättet för lottningen,
2) den som förrättar lottningen,
3) om lottningen förrättas bland de sålda
lotterna eller bland alla lotter som varit till
försäljning,
4) hur och var förrättandet av lottning
tillkännages, samt
5) andra behövliga uppgifter om lottningen.
Över vinstlotterna och vinsterna skall upp-
rättas en förteckning (vinstförteckning), som
undertecknas av övervakaren av lottningen.
Vinstförteckningen skall fogas till lottnings-
protokollet för varulotterier.
Om lottningen har förrättats innan lottför-
säljningen inleds, skall lotterna innan försälj-
ningen inleds blandas i närvaro av en
övervakare som avses i 29 § 1 mom. lotte-
rilagen. Blandandet av lotterna skall förrättas
så att vinstlotterna fördelar sig jämnt bland de
övriga lotterna. Det sätt på vilket lotterna
blandats skall antecknas i lottningsprotokollet
för varulotteriet.

14 §

Annons om lottningsresultat

Om lottningen har förrättats efter det att
försäljningstiden för lotterna har löpt ut, skall
resultaten av lottningen senast en vecka efter
att den förrättats tillkännages i den tidning
som har den största spridningen inom lotter-
nas försäljningsområde. Annonsen skall in-

nehålla en vinstförteckning eller en uppgift
om var hela vinstförteckningen finns tillgäng-
lig för allmänheten.
I annonsen skall dessutom anges
1) den som anordnar varulotteriet,
2) tillståndsmyndighet och tillståndets

nummer,
3) tiden och platsen för lottningen,
4) den som förrättat lottningen,
5) övervakaren av lottningen, samt
6) var och när vinsterna kan tas ut.
Tillståndsmyndigheten kan medge undan-

tag från annonseringsskyldigheten enligt 1
mom., om det med hänsyn till antalet personer
som deltar i lotteriet, lotternas sammanlagda
försäljningspris och andra omständigheter
som inverkar på saken är ändamålsenligt. Om
undantag medges, skall i beslutet anges på
vilket sätt annonseringsskyldigheten skall
fullgöras.

15 §

Redovisning för varulotterier

I redovisningen för varulotterier skall anges
1) tillståndets nummer och giltighetstid,
2) lotternas sammanlagda försäljningspris,
3) antalet sålda lotter,
4) den totala inkomsten av de sålda

lotterna,
5) de specificerade kostnaderna för anord-

nande av lotteriet,
6) arvodet till den som i praktiken anordnat

lotteriet,
7) beloppet av lotteriskatten,
8) avkastningen av lotteriet, samt
9) till vem och när avkastningen av lotteriet

har överlåtits.
Till redovisningen skall fogas
1) en utredning om hur avkastningen

används för det ändamål som anges i varu-
lotteritillståndet,
2) lottningsprotokollet för varulotteriet

jämte bilagor,
3) en utredning om de sålda lotterna och de

vinster med vilka de utfallit, om lottningen
förrättades innan försäljningen av lotterna
inleddes,
4) en utredning om de osålda lotterna och

de vinster med vilka de utfallit,
5) en utredning om de outtagna vinsterna,

samt
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6) ett intyg över betald lotteriskatt.
Tillståndsmyndigheten skall hålla redovis-
ningen jämte bilagor tillgänglig för allmän-
heten i 30 dagar räknat från revisionen.
Tillståndshavaren skall förvara redovisningen
jämte bilagor på det sätt som bestäms i 2 kap.
10 § 2 mom. bokföringslagen (1336/1997).

16 §

Uppgifterna på lotterna i mindre lotterier

På varje lott i ett mindre lotteri som avses
i 27 § 1 mom. lotterilagen eller på ett
meddelande som ges gratis i samband med
lottförsäljningen skall antecknas
1) den som anordnar lotteriet,
2) priset på en lott,
3) antalet lotter,
4) det ändamål för vilket de inflytande
medlen skall användas,
5) det sätt på vilket lottningen förrättas,
6) om lottningen förrättas bland de sålda
lotterna eller bland alla lotter som varit till
försäljning,
7) antalet vinster samt deras värde och slag,
samt
8) var och när redovisningen hålls framlagd
till påseende.
På lotten skall finnas en anteckning, på
grundval av vilken det kan konstateras om
lotten vinner eller inte.

17 §

Lottning och lottningsprotokoll vid mindre
lotterier

Lottningen vid mindre lotterier skall för-
rättas på ett tillförlitligt sätt. Över lottningen
skall upprättas ett protokoll (lottningsproto-
koll för mindre lotteri), som undertecknas av
den person som förrättat lottningen eller, i
fråga om lotterier enligt 27 § 2 mom. lotte-
rilagen, av den myndiga person som ansvarar
för uppgifterna i anslutning till anordnandet
av lotteriet.
I lottningsprotokollet för ett mindre lotteri
skall anges
1) tiden, platsen och sättet för anordnande
av lotteriet,
2) antalet lotter,

3) det sätt på vilket lottningen förrättas,
4) den som förrättar lottningen, samt
5) andra behövliga uppgifter.
Över vinstlotterna och vinsterna skall upp-

rättas en förteckning, som undertecknas av
den som förrättar lottningen. Lottningsproto-
kollet skall fogas till vinstförteckningen.

18 §

Redovisning för mindre lotterier

I redovisningen för mindre lotterier skall
anges
1) när och var lotteriet anordnas,
2) lotternas sammanlagda försäljningspris,
3) den totala inkomsten av de sålda

lotterna,
4) de specificerade kostnaderna för anord-

nande av lotteriet,
5) avkastningen av lotteriet,
6) till vem och när avkastningen av lotteriet

har överlåtits, samt
7) för vilket ändamål avkastningen av

lotteriet används.
Till redovisningen skall fogas lottningspro-

tokollet för ett mindre lotteri jämte bilagor.
Den som anordnar lotteriet eller den person
som ansvarar för anordnandet av ett mindre
lotteri som avses i 27 § 2 mom. lotterilagen
skall hålla redovisningen tillgänglig för all-
mänheten i två veckor från det att redovis-
ningen blivit färdig.
Den som anordnar ett mindre lotteri skall

förvara redovisningen på det sätt som bestäms
i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen. Den
person som ansvarar för anordnandet av ett
mindre lotteri som avses i 27 § 2 mom.
lotterilagen skall förvara redovisningen i ett år
från det att lotteriet anordnades.

19 §

Anmälan om gissningstävling

I en sådan anmälan om gissningstävling
som avses i 31 § 1 mom. lotterilagen skall
anges
1) den som anordnar gissningstävlingen,
2) det ändamål för vilket de inflytande

medlen skall användas,
3) gissningsobjektet,
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4) lotternas försäljningstid och försälj-
ningsområde,
5) priset på en lott,
6) antalet lotter,
7) lotternas sammanlagda försäljningspris,
8) på vilket sätt gissningen utförs,
9) när och hur vinnaren fastställs,
10) antalet vinster samt deras värde och
slag,
11) var och när vinsterna kan tas ut, samt
12) hur och var vinnarna tillkännages.
Till anmälan skall fogas de utredningar och
handlingar som nämns i 9 § 2 mom. 2, 4 och
5 punkten.

20 §

Uppgifter på lotterna i en gissningstävling

På varje lott eller motsvarande meddelande
i en gissningstävling skall finnas de uppgifter
som nämns i 19 § 1 mom. På lotten skall
dessutom finnas ett löpande nummer eller
någon annan identifieringsuppgift.

21 §

Fastställande av vinnaren i en gissningstäv-
ling samt fastställelseprotokollet

Vinnarna i en gissningstävling skall fast-
ställas på ett tillförlitligt sätt. Över faststäl-
landet av vinnarna i en gissningstävling skall
upprättas ett protokoll (fastställelseprotokoll)
som undertecknas av en sådan övervakare
som avses i 29 § 1 mom. lotterilagen och, i
fråga om gissningstävlingar som anordnas
som mindre lotterier, av en sådan person som
avses i 17 § 1 mom.
I fastställelseprotokollet skall anges
1) tiden, platsen och sättet för fastställande
av vinnarna,
2) den som utfört förrättningen,
3) hur och var vinnarna i gissningstäv-
lingen tillkännages, samt
4) andra behövliga uppgifter om anord-
nandet av gissningstävlingen.
Över vinstlotterna och vinsterna skall upp-
rättas en förteckning, som undertecknas av
den som övervakar fastställandet av vinnarna.
Förteckningen skall fogas till fastställelsepro-
tokollet.

22 §

Annons angående vinnarna i en gissnings-
tävling

Den som anordnar en gissningstävling skall
senast en vecka efter att vinnarna fastställts
tillkännage dem i den tidning som har den
största spridningen inom lotternas försälj-
ningsområde. I samband med annonsen skall
vinstförteckningen publiceras eller också
skall i annonsen nämnas var hela vinstför-
teckningen hålls tillgänglig för allmänheten.
I annonsen skall dessutom anges
1) den som anordnar gissningstävlingen,
2) den myndighet till vilken anmälan om

gissningstävlingen har gjorts,
3) hur, var och när vinnarna har fastställts,
4) den som fastställt vinnarna,
5) övervakaren av gissningstävlingen, samt
6) var och när vinsterna kan tas ut.
Den myndighet som tagit emot anmälan om

gissningstävlingen kan medge undantag från
annonseringsskyldigheten enligt 1 mom., om
det med hänsyn till antalet personer som
deltar i gissningstävlingen, lotternas samman-
lagda försäljningspris och andra omständig-
heter som inverkar på saken är ändamålsen-
ligt. Om undantag medges, skall i beslutet
anges på vilket sätt annonseringsskyldigheten
skall fullgöras.

23 §

Redovisning för gissningstävling

I redovisningen för en gissningstävling
skall anges
1) den som anordnar gissningstävlingen,
2) lotternas sammanlagda försäljningspris,
3) den totala inkomsten av de sålda

lotterna,
4) de specificerade kostnaderna för anord-

nande av gissningstävlingen,
5) beloppet av lotteriskatten,
6) avkastningen av gissningstävlingen,

samt
7) till vem och när avkastningen av

gissningstävlingen har överlåtits.
Till redovisningen skall fogas
1) en utredning om hur avkastningen

används för det ändamål som nämns i 19 § 1
mom. 2 punkten,
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2) fastställelseprotokollet jämte bilagor,
3) en utredning om de sålda lotterna och
om de vinster med vilka de utfallit,
4) en utredning om de outtagna vinsterna,
samt
5) ett intyg över betald lotteriskatt.
Den myndighet till vilken anmälan om
gissningstävlingen har gjorts, skall hålla
redovisningen tillgänglig för allmänheten i 30
dagar från revisionen av redovisningen. Den
som anordnar gissningstävlingen skall förvara
redovisningen jämte bilagor så som bestäms
i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen.

3 kap.

Bingospel

24 §

Ansökan om bingotillstånd

I en ansökan om bingotillstånd skall anges
1) tillståndssökanden,
2) det ändamål för vilket de inflytande
medlen skall användas,
3) när och var spelet anordnas,
4) deltagaravgiften, samt
5) värdet av den dyraste vinsten.
Till ansökningen om tillstånd skall fogas
1) en verksamhetsberättelse eller en annan
utredning om att sammanslutningen eller
stiftelsen verkar för uppnående av sitt syfte,
2) ett utdrag ur det mötesprotokoll som
gäller anordnandet av bingospelet eller ur
register som upprätthålls av en offentligrätts-
lig förening,
3) en kopia av sammanslutningens eller
stiftelsens senast godkända bokslut,
4) en kopia av sammanslutningens eller
stiftelsens stadgar,
5) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller
handelsregistret eller ur ett register som förs
av en offentligrättslig förening, samt
6) spelets regler.
När den som anordnar ett bingospel ansö-
ker om förnyat tillstånd, skall till ansökan
fogas de av de i 2 mom. nämnda handlingarna
som tillståndsmyndigheten anser vara behöv-
liga.

25 §

Bingotillstånd

I ett bingotillstånd skall anges
1) tillståndshavaren,
2) tillståndets giltighetstid,
3) de uppgifter som avses i 24 § 1 mom.

2—5 punkten,
4) redovisningsperioden, samt
5) andra behövliga tillståndsvillkor som

gäller anordnandet av bingospelet.

26 §

Redovisning för bingospel

I redovisningen för bingospel skall anges
1) tillståndets giltighetstid,
2) totalinkomsten av deltagaravgifterna,
3) de specificerade kostnaderna för anord-

nande av bingospelet,
4) under räkenskapsperioden i vinst utde-

lade rättigheter till nya spel,
5) beloppet av lotteriskatten,
6) avkastningen av bingospelet, samt
7) till vem och när avkastningen har

överlåtits.
Till redovisningen skall fogas
1) en utredning om hur avkastningen

används för det ändamål som bestämts i
bingotillståndet,
2) ett sådant utlåtande som avses i 37 §

lotterilagen,
3) en utredning om de sålda bingobrickorna

och de vinster med vilka de utfallit,
4) en utredning om de outtagna vinsterna,
5) en utredning om värdet av den dyraste

vinsten, samt
6) ett intyg över betald lotteriskatt.
Tillståndshavaren skall förvara redovis-

ningen så som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom.
bokföringslagen.

4 kap.

Varuvinstautomater

27 §

Ansökan om tillstånd till varuvinstautomat

I ansökan om tillstånd till varuvinstautomat
skall anges
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1) tillståndssökanden,
2) det ändamål för vilket de inflytande
medlen skall användas,
3) var automaten är placerad,
4) identifieringsuppgifter för automaten,
5) automatens funktionsprincip,
6) värdet av en spelinsats,
7) värdet av den minsta och den största
vinsten, samt
8) antalet vinster och deras slag.
Till ansökningen om tillstånd skall fogas
1) en verksamhetsberättelse eller en annan
utredning om att sammanslutningen eller
stiftelsen verkar för uppnående av sitt syfte,
2) ett utdrag ur det mötesprotokoll som
gäller inledandet av varuvinstautomatverk-
samhet,
3) en kopia av det senast godkända
bokslutet,
4) en kopia av sammanslutningens eller
stiftelsens stadgar,
5) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller
handelsregistret eller ur register som upprätt-
hålls av en offentligrättslig förening, samt
6) en kopia av beslutet om godkännande av
det räkneverk för kontroll av penningrörelsen
som finns i varuvinstautomaten eller en kopia
av ett intyg som motsvarar ett sådant beslut.
Tillståndsmyndigheten kan av särskilda
skäl medge undantag från skyldigheten att till
ansökningar foga de utredningar och hand-
lingar som avses i 2 mom.
I en ansökan om tillstånd för vissa sådana
spelautomater och spelanordningar som avses
i 56 § lotterilagen skall de uppgifter som
nämns i 1 mom. 1 och 3—5 punkten anges.

28 §

Tillstånd till varuvinstautomat

I ett beslut om tillstånd till varuvinstauto-
mat skall anges
1) tillståndshavaren,
2) de uppgifter som avses i 27 § 1 mom.
2—8 punkten, samt
3) andra behövliga tillståndsvillkor som
gäller varuvinstautomatverksamheten.
I ett sådant beslut om tillstånd för vissa
spelautomater och spelanordningar som avses
i 56 § lotterilagen skall de uppgifter som
nämns i 27 § 4 mom. anges.

29 §

Maximivärdet av vinst från en
varuvinstautomat

Värdet av en vinst från en varuvinstautomat
får inte överstiga 35 euro.

30 §

Redovisning för varuvinstautomatverksamhet

I redovisningen skall anges
1) tillståndets nummer och giltighetstid,
2) totalinkomsten av verksamheten,
3) de specificerade kostnaderna för verk-

samheten,
4) beloppet av lotteriskatten,
5) avkastningen av verksamheten, samt
6) till vem och när avkastningen av

verksamheten har överlåtits.
Till redovisningen skall fogas
1) en utredning om hur avkastningen

används för det ändamål som bestämts i
tillståndet till varuvinstautomat,
2) de utredningar och verifikat som avses

i 59 § lotterilagen, samt
3) ett intyg över betald lotteriskatt.
Tillståndsmyndigheten skall hålla redovis-

ningen jämte bilagor tillgänglig för allmän-
heten i 30 dagar räknat från revisionen.
Tillståndshavaren skall förvara redovisningen
jämte bilagor på det sätt som bestäms i 2 kap.
10 § 2 mom. bokföringslagen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

31 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Länsstyrelserna och polisinrättningarna i
häradena skall på begäran till inrikesministe-
riet sända de uppgifter som behövs för
statistikföring av lotteriverksamheten och till
social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter
som behövs för uppföljning av och forskning
kring problem som deltagandet i lotterier
orsakar.
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32 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesminister Ville Itälä

Lagstiftningsråd Jouni Laiho
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Statsrådets förordning

Nr 1346

om ändring av förordningen om försvarsmakten

Given i Helsingfors den 20 december 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,
ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 3 och 35 §, 37 § 1
och 3 mom., 38 § 3 mom., 39 § 1 mom. 3—5 punkten, 47 § 1 mom., 50 § 2 mom. samt 54 §
1 och 2 mom.,
av dessa lagrum 35 § sådan den lyder i förordning 1303/1996 och 137/1998, 37 § 1 mom.
sådant det lyder i förordning 1132/1995 och 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning
137/1998, 38 § 3 mom. och 39 § 1 mom. 3—5 punkten och 47 § 1 mom. sådana de lyder i
nämnda förordning 1303/1996 och 50 § 2 mom. samt 54 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i
förordning 284/2000, och
fogas till 39 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1303/1996 ett nytt 2 mom. samt till
förordningen en ny 51 a § som följer:

3 §
Om försvarshögskolan bestäms särskilt
genom förordning av statsrådet.

35 §
Vid försvarsmakten finns
1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna
som kommendör för försvarsmakten, chef för
huvudstaben, general, amiral, överste, kom-
modor, överstelöjtnant, kommendör, major,
kommendörkapten, yngre officer och visstids-
tjänster för yngre officer, visstidstjänster för
reservofficer samt institutofficerstjänster, till
vilka hör grundtjänst för institutofficer och
högre tjänst för institutofficer, samt tjänster
för innehavare av militär specialtjänst och
visstidstjänster för innehavare av militär
specialtjänst,
2) specialofficerstjänster, till vilka hör
tjänsterna som chefsingenjör vid försvars-
makten, militäröveringenjör, överläkare vid
försvarsmakten och militäröverläkare samt

tjänster för specialofficer och visstidstjänster
för specialofficer,
3) militärprästtjänster, vilka är tjänsten som

fältbiskop och militärpastor, samt
4) tjänster som apoteksföreståndare, assi-

stentläkare, assessor, ADB-chef, veterinär,
specialläkare, specialforskare, tandläkare,
handelssekreterare, fastighetschef, biblioteka-
rie, chefbibliotekarie, matematiker, musei-
chef, avdelningsföreståndare, avdelningslä-
kare, avdelningschef, professor, provisor,
psykolog, försvarsmaktens överveterinär,
sprängämnesinspektör, sjukhuskemist, chef
för krigsarkivet, militärjurist, biträdande
överläkare vid militärsjukhus, överläkare vid
militärsjukhus, byråchef, forskare, forsk-
ningschef, äldre lektor, övertranslator och
överinspektör.
Vid försvarsmakten kan dessutom finnas

andra tjänster samt personal i tjänsteförhål-
lande för viss tid eller personal i arbetsav-
talsförhållande.
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Militära tjänster är de tjänster som nämns
i 1 mom. 1—3punkten.

37 §
Behörighetsvillkor för visstidstjänst för
reservofficer är fullgjorda grundstudier för
officer och för visstidstjänst för yngre officer
lägre högskoleexamen för officer samt för
övriga officerstjänster officersexamen eller
högre högskoleexamen för officer.
— — — — — — — — — — — — —
Av kommendören för försvarsmakten och
chefen för huvudstaben fordras minst gene-
ralmajors eller konteramirals militära grad.

38 §
— — — — — — — — — — — — —
Huvudstaben beslutar vad som skall anses
vara vidareutbildning och ersättande utbild-
ning enligt denna paragraf.

39 §
Behörighetsvillkor för specialofficerstjäns-
ter är
— — — — — — — — — — — — —
3) för militäröveringenjör diplomingenjörs-
examen och ingenjörmajors eller ingenjör-
kommendörkaptens eller motsvarande mili-
tärgrad för officer samt tillräcklig erfarenhet
i militäringenjörs uppgifter samt för annan
specialofficer som förordnas till uppgiften
som militäringenjör diplomingenjörs- eller
ingenjörsexamen och reservofficers- eller
reservunderofficersutbildning,
4) för militäröverläkare och för specialof-
ficer som förordnas till uppgiften som mili-
tärläkare, att personen i fråga är legitimerad
läkare, legitimerad allmänläkare eller legiti-
merad tandläkare med rätt att självständigt
utöva yrket samt för militäröverläkare medi-
cinalmajors eller medicinalkommendörkap-
tens eller motsvarande militärgrad för officer
samt tillräcklig erfarenhet i militärläkares
eller tandläkares uppgifter vid försvarsmakten
och för annan specialofficer som förordnas till
uppgiften som militärläkare reservofficers-
eller reservunderofficersutbildning,
5) för specialofficer som förordnas till
uppgiften som militärtekniker lämplig tekni-
kerexamen eller motsvarande högre teknisk
utbildning och reservofficers- eller reservun-
derofficers utbildning eller inspektörsutbild-

ning vid flygvapnet eller vapenteknikerutbild-
ning vid försvarsmakten, samt
— — — — — — — — — — — — —
Behörighetsvillkoren för visstidstjänsterna

för specialofficer är de samma som behörig-
hetsvillkoren för motsvarande specialoffi-
cerstjänster enligt 1 mom.

47 §
Om annat inte följer av andra bestämmelser

om krav på facklig kompetens, är behörig-
hetsvillkor för övriga tjänster vid försvars-
makten för tjänsten lämplig utbildning.
— — — — — — — — — — — — —

50 §
— — — — — — — — — — — — —
Till andra tjänster inom försvarsmakten än

de som avses i 1 mom. utnämns
1) assessor och forskningschef av statsrådet

på framställning av försvarsministeriet,
2) avdelningsföreståndare, professor och

chefen för krigsarkivet av försvarsministeriet,
3) militäröveringenjör, militäröverläkare,

försvarsmaktens överveterinär, specialofficer,
innehavare av visstidstjänst för specialofficer,
militärpräst och innehavare av högre tjänst för
institutofficer av kommendören för försvars-
makten,
4) ADB-chef, apoteksföreståndare, assi-

stentläkare, avdelningschef, avdelningsläkare,
bibliotekarie, byggchef, byråchef, chefbiblio-
tekarie, cheftränare, farmaceut, fastighets-
chef, forskare, handelssekreterare, informa-
tionschef, informationssekreterare, ingenjör,
inspektör, kamrer, matematiker, meteorolog,
militärjurist, museichef, provianteringsin-
spektör, provisor, psykolog, sjukhuskemist,
socialchef, specialforskare, specialläkare,
sprängämnesinspektör, tandläkare, translator,
träningschef, veterinär, äldre lektor, överin-
spektör, överläkare och biträdande överläkare
vid militärsjukhus, överskötare och övertrans-
lator av huvudstaben,
5) innehavare av visstidstjänst för reserv-

officer och innehavare av grundtjänst för
institutofficer av huvudstaben, staben för ett
försvarsområde, marinstaben, flygstaben eller
staben för försvarsmaktens materielverk,
6) övriga tjänstemän, i fråga om personalen

vid den egna förvaltningsenheten av huvud-
staben, staben för ett försvarsområde, staben
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för ett militärlän, marinstaben eller flygsta-
ben, rektor för Försvarshögskolan, chefen för
Markstridsskolan, staben för försvarsmaktens
materielverk, chefen eller direktören för en
militär inrättning eller kommendören för ett
truppförband.
— — — — — — — — — — — — —

51 a §
I militära tjänster som alltid besätts för viss
tid kan den totala tjänstgöringstiden vara
sammanlagt högst 15 år.

54 §
Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter
av den utnämnande myndigheten, dock så att
1) innehavaren av en uppgift som motsva-
rar tjänsten som överste, kommodor, övers-
telöjtnant och kommendör förordnas av kom-
mendören för försvarsmakten,
2) innehavaren av uppgiften som militär-
ingenjör, militärläkare och kapellmästare i
specialofficers tjänst eller i visstidstjänst för
specialofficer förordnas av huvudstaben,
3) innehavaren av en uppgift som motsva-
rar tjänsten som major, kommendörkapten,
yngre officer, visstidstjänst för yngre officer
och institutofficer, innehavaren av en uppgift
som motsvarar visstidstjänst för reservofficer
och innehavaren av en uppgift som motsvarar

militär specialtjänst samt specialofficer i
överteknikers eller teknikers uppgift förord-
nas av någon av de myndigheter som avses
i 50 § 2 mom. 6 punkten.
Förutsätter ett sådant förordnande till upp-

giften av en tjänsteman som avses i 1 mom.
3 punkten eller i 50 § 2 mom. 6 punkten
förflyttning från ett truppförband eller en
motsvarande administrativ enhet till en annan
inom ett försvarsområde, marinen, flygvapnet
eller försvarsmaktens materielverk, skall be-
slutet om förordnande fattas av kommendören
för försvarsområdet, kommendören för ma-
rinen, kommendören för flygvapnet eller
direktören för försvarsmaktens materielverk.
Om förordnandet till uppgiften förutsätter
någon annan förflyttning inom försvarsmak-
ten fattas beslutet när det gäller innehavare av
officerstjänster av kommendören för försvars-
makten och i fråga om övriga tjänster av
huvudstaben.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2001

Försvarsminister Jan-Erik Enestam

Yngre regeringssekreterare Minnamaria Nurminen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1347

om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyn-
darverksamheten

Given i Helsingfors den 19 december 2001

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av
intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den ersätt-
ning som av statens medel skall betalas till
den som producerar intressebevakningstjäns-
ter som behövs i förmyndarverksamheten och
om grunden för ersättningen.
Kostnaderna för intressebevakningstjäns-
terna ersätts inom ramen för det anslag som
i statsbudgeten reserverats för ändamålet.

2 §

Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den
som producerar intressebevakningstjänster
enligt vad som bestäms i denna förordning. I
landskapet Åland betalas ersättningen av
länsstyrelsen.
Ersättningen betalas enligt magistratens
beslut utan särskild ansökan.

3 §

Ersättningen år 2002

Till den som producerar intressebevak-

ningstjänster betalas 0,50 euro per kommun-
invånare i ersättning för produktion av intres-
sebevakningstjänster, dock minst
134,55 euro och högst 201,83 euro per
intressebevakning.
Om kommunen producerar endast en del av

intressebevakningstjänsterna fastställs ersätt-
ningen till kommunen och de andra servi-
ceproducenterna i förhållande till antalet
intressebevakningar.
Som invånarantal beaktas kommunens in-

vånarantal enligt 18 § befolkningsdatalagen
(507/1993) vid årsskiftet 2001-2002. Som
antalet intressebevakningar beaktas kommu-
nens och de andra serviceproducenternas
intressebevakningar den 1 mars 2002 enligt
registret över förmyndarskapsärenden.
Ersättningen betalas senast i juni 2002.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002 och det gäller till utgången av
2002.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2001

Region- och kommunminister Martti Korhonen

Överinspektör Terhi Lehtonen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 1348

om ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2001

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § lotterilagen av den 23 mars
2001 (1047/2001), av dessa lagrum det förra sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de
avgifter som uppbärs till inrikesministeriet för
i 14, 42 och 43 § lotterilagen (1047/2001)
föreskrivna tillsynsuppgifter i anslutning till
penningspelsverksamheten samt om grun-
derna för dessa avgifter.

2 §

Tillsynsavgift

För skötseln av uppgifter i anslutning till
den riksomfattande tillsynen över penning-
spelverksamheten uppbärs av penningspels-
sammanslutningarna i tillsynsavgift ett be-
lopp som motsvarar beloppet av andra kost-
nader för skötseln av de uppgifter i anslutning
till penningspelsverksamheten som enligt
42 § lotterilagen ankommer på inrikesmini-
steriet än de kostnader som skall täckas med
avgifter för prestationer enligt 3 § i denna
förordning.
Tillsynsavgiften delas mellan penning-
spelssammanslutningarna enligt följande för-
delningsgrund:
1) penningspelssammanslutningar som be-
viljats ett sådant penningspelstillstånd för

anordnande av penninglotterier samt tipp-
nings- och vadhållningsspel som avses i 11 §
2 mom. 1 punkten lotterilagen, 45 %,
2) penningspelssammanslutningar som har

beviljats ett sådant penningtillstånd för till-
handahållande av penningautomater, anord-
nande av kasinospel och bedrivande av
kasinoverksamhet som avses i 11 § 2 mom.
2 punkten lotterilagen, 45 %, samt
3) penningspelssammanslutningar som be-

viljats ett sådant penningtillstånd för anord-
nande av totospel som avses i 11 § 2 mom.
3 punkten lotterilagen, 10 %.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i
6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992) och för vilka av
penningspelssammanslutningarna uppbärs en
avgift enligt självkostnadsvärdet är
1) fastställande av spelreglerna för pen-

ningspel,
2) ändring av spelreglerna för penningspel,

samt
3) arvoden och ersättningar för tillsyns-

uppgifter enligt 43 § 2 mom. lotterilagen som
utförs av officiella övervakare.
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Beloppet av den avgift som avses i 1 mom.
1 punkten är 268 euro och beloppet av den
avgift som avses i 2 punkten är 202 euro.

4 §

Övriga prestationer

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. lagen
om grunderna för avgifter till staten och för
vilka en avgift enligt självkostnadsvärdet
uppbärs av penningspelssammanslutningarna
är planeringen av utrustning och program för
den datatekniska tillsynen över penningspels-
verksamheten samt anskaffning och underhåll
av dessa.

5 §

Debitering

Tillsynsavgifterna enligt 2 § uppbärs i
efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Av-
giftsperioderna är januari—juni och
juli—december.

Arvoden och ersättningar enligt 3 § 1 mom.
3 punkten för de tillsynsuppgifter som utförs
av de officiella övervakarna uppbärs kvar-
talsvis i efterskott.
Övriga avgifter uppbärs efter att inrikes-

ministeriet har överlåtit prestationen eller
betalat räkningen för prestationen.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002 och gäller till och med den 31
december 2004. Förordningen tillämpas
första gången på de avgifter som uppbärs för
2002.
Avgifter enligt denna förordning får också

betalas med sedlar och metallmynt i mark
fram till utgången av februari 2002. Priset i
euro ändras då till mark genom att beloppet
multipliceras med 5,94573 och slutsumman
avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 19 december 2001

Inrikesminister Ville Itälä

Lagstiftningsråd Jouni Laiho
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