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Lag
om ändring av lotterilagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lotterilagen (1047/2001) 13, 13 a, 54, 55 och 65 § samt 67 § 2 mom.,
av dem 13 § sådan den lyder i lagarna 575/2011 och 1156/2015, 13 a § sådan den lyder
i lag 575/2011 samt 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 575/2011,
ändras 1, 3—6, 9, 11, 12, 13 b, 13 c, 14, 14 a, 14 b och 16 §, 4 kap., 35, 42 a, 43—47,
51—53, 62, 62 a, 62 b och 64 § samt 67 § 1 mom.,
av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 661/2010 och 230/2011, 3 och 47 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 575/2011, 4, 14 a, 62 b och 64 § sådana de lyder i lag 661/2010,
5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1344/2001, 11, 12, 13 b, 13 c, 14, 42 a och 53 §
sådana de lyder i lag 575/2011, 14 b och 62 a § sådana de lyder i lagarna 661/2010 och
575/2011, 16 och 52 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 661/2010, 43 § sådan den lyder
i lagarna 506/2009 och 661/2010, 62 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 661/2010
och 575/2011 samt 67 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 506/2009, samt
fogas till lagen en ny 3 a § som följer:
1§
Lagens tillämpningsområde och syfte
I denna lag föreskrivs det om anordnande av lotterier och tillsynen över anordnandet,
redovisningen av avkastningen från lotterier och de ändamål för vilka avkastningen kan
användas samt tillsynen över användningen av avkastningen.
Syftet med denna lag är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i allmännyttig lotteriverksamhet, att hindra oegentligheter och brott i samband med lotterier och att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som deltagande i lotterier ger upphov till.
Denna lag gäller inte utlovande av slumpartade förmåner vid marknadsföring, om det
för erhållande av förmånen inte krävs någon annan motprestation än köp av en nyttighet
eller anbud om köp.
3§
Definitioner av penningspel och av formerna för anordnande av dem
Med penningspel avses i denna lag sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar.
I denna lag avses med
1) penninglotteri ett penningspel där pengar kan vinnas genom lottning,
2) vadhållningsspel ett penningspel där spelaren har möjlighet att genom gissning av
händelser eller resultat vid idrottstävlingar eller andra tävlingar, inklusive hästtävlingar,
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eller vid penningspel delta i fördelningen av de vinster som bestäms enligt produkten av
den penninginsats spelaren ställt och det odds som utvisar sannolikheten för slutresultatet,
3) tippningsspel ett annat än i 2 punkten avsett penningspel där spelaren har möjlighet
att genom gissning av händelser eller resultat vid idrottstävlingar eller andra tävlingar, inklusive hästtävlingar, eller genom lottning av nummer, märke eller andra igenkänningstecken delta i fördelningen av vinster,
4) penningautomat en spelautomat eller spelanordning som kan ge spelaren vinst i
form av pengar,
5) specialautomat en spelautomat eller spelanordning som man kan spela på när man
identifierat sig och som kan ge spelaren vinst i form av pengar,
6) kasinospel roulett-, kort- och tärningsspel samt andra därmed jämförbara penningspel,
7) totospel ett penningspel där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten
vid hästtävlingar delta i fördelningen av vinster,
8) kombinationsspel ett penningspel med en kombination av egenskaper hos de penningspel som avses i 1—7 punkten.
Sådana penningspel som avses i 2 mom. kan anordnas även virtuellt så att vinsten då
bestäms på basis av lottning.
3a§
Definitioner av formerna för anordnande av andra lotterier
I denna lag avses med
1) varulotteri ett lotteri där deltagaren genom lottning eller på något annat därmed jämförbart sätt som beror på slumpen kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,
2) gissningstävling ett varulotteri där deltagaren har möjlighet att genom gissning angående gissningsobjektet, dock inte angående idrottstävlingar eller andra tävlingar, vinna
varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,
3) bingospel ett lotteri där vinnare är de vars bingobricka eller motsvarande verifikat i
elektronisk form upptar de lottade numren i den ordning som spelreglerna föreskriver och
där deltagarna kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller
tjänster, samt
4) varuvinstautomat en spelautomat eller spelanordning där spelaren som vinst kan få
varor.
4§
Övriga definitioner
I denna lag avses med
1) lott en kupong eller ett verifikat i motsvarande elektronisk form eller i någon annan
därmed jämförbar form, som utvisar rätt att delta i ett lotteri,
2) penningspelsverksamhet anordnande av penningspel,
3) penningspel som förmedlas elektroniskt ett penningspel som anordnas på distans, i
elektronisk form eller med hjälp av någon annan teknik som möjliggör kommunikation,
4) spelkonto en spelares konto som penningspelsbolaget tillhandahåller för penningspel och där spelhändelser samt penningöverföringar mellan spelaren och penningspelsbolaget registreras,
5) kasino en godkänd och övervakad lokal där det till spelarens förfogande kan ställas
sådana penningautomater, specialautomater och kasinospel i vilka en eventuell förlust kan
stå i uppenbar disproportion till åtminstone någon deltagares betalningsförmåga samt andra penningspel,
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6) särskild spelsal en lokal som uteslutande eller huvudsakligen reserverats för spelande av penningspel eller en sådan elektronisk spelwebbplats där en förutsättning för att kunna spela är att man registrerat sig som spelare,
7) spelplats ett annat försäljningsställe för penningspel än en särskild spelsal eller ett
kasino,
8) marknadsföring reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet; indirekt reklam är i synnerhet främjande av försäljningen av en produkt i samband med reklam
för en annan produkt så att ett etablerat kännetecken för produkten eller dess säljare, oförändrat eller ändrat så att det ändå kan kännas igen, används som kännetecken för den andra
produkten, eller att reklamen för den andra produkten annars associerar till en bestämd
produkt eller dess säljare; som sådan marknadsföring av lotterier som omfattas av denna
lag betraktas inte blotta förekomsten i ett elektroniskt datanät av en utländsk eller åländsk
lotteriwebbplats, oavsett språk, förutsatt att det på denna webbplats inte finns annat material som främjar deltagande i lotteri i Finland eller riket; som sådan marknadsföring av lotterier som omfattas av denna lag betraktas inte heller marknadsföring av lotterier i utländska eller åländska publikationer som sprids i Finland eller riket, förutsatt att publikationens huvudsakliga syfte inte är att marknadsföra penningspel och att marknadsföringen av
lotterier inte uttryckligen tar sikte på Finland eller riket,
9) nöjespark ett förlustelseställe vars verksamhet sker på ett fast ställe och så att den
största delen av inkomsterna består av att karuseller, olika bilbanor och berg- och dalbanor
eller motsvarande nöjesparksanordningar ställs till allmänhetens förfogande mot en avgift,
10) tivoli ett förlustelseställe som förflyttar sig från ort till ort.
5§
Rätt att anordna lotterier
Lotterier får anordnas av registrerade föreningar, självständiga stiftelser och andra sammanslutningar med allmännyttigt ändamål som har hemort i Finland.
I 11 § föreskrivs om ensamrätt att anordna penningspel.
6§
Tillståndsplikt för lotterier
Lotterier får anordnas endast med tillstånd av en myndighet, om inte något annat bestäms i denna lag.
Tillståndet kan förenas med villkor som gäller lotterna, priset på lotter, försäljningen av
lotter, lottningen, lyftande av vinster och andra villkor som gäller anordnande av lotteriet.
Tillståndet kan även förenas med villkor som gäller det ändamål för vilket avkastningen
av lotteriet ska användas och tillsynen över anordnande av lotteriet.
9§
Ändamålsbundenhet för avkastningen av vissa lotterier
Avkastningen av de lotterier som avses i 3 a § ska användas för det ändamål som anges
i tillståndet.
Om avkastningen av de lotterier som avses i 1 mom. eller en del av den inte kan användas för det ändamål som anges i tillståndet eller om detta inte är ändamålsenligt på grund
av att förhållandena förändrats eller av någon annan orsak, ska tillståndshavaren ansöka
om tillstånd hos tillståndsmyndigheten att ändra det ändamål för vilket avkastningen ska
användas.
Tillstånd att ändra det ändamål för vilket avkastningen ska användas ska beviljas, om
det nya eller ändrade ändamålet är förenligt med 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten.
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11 §
Ensamrätt att anordna penningspel
Veikkaus Ab har ensamrätt att anordna penningspel.
12 §
Veikkaus Ab
Veikkaus Ab är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av staten.
Bolaget ska bedriva penningspelsverksamhet så att rättsskyddet för dem som deltar i
penningspel garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och
så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.
Bolaget har ett förvaltningsråd. Förvaltningsrådet ska följa och övervaka att bolaget bedriver penningspelsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 mom. samt stödja samarbetet
mellan bolaget och dess intressentgrupper.
Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag, tillämpas på
bolaget bestämmelserna om aktiebolag samt lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).
13 b §
Begränsningar i Veikkaus Ab:s verksamhet
Veikkaus Ab får inte anordna andra lotterier än penningspel.
Veikkaus Ab får inte utan tillstånd av statsrådets kansli bilda eller förvärva andra bolag
än sådana som behövs för dess penningspelsverksamhet eller förvärva aktier i dem eller
överlåta aktier i dessa bolag till en ny ägare.
Veikkaus Ab eller dess dotterbolag får inte utan tillstånd av statsrådets kansli
1) inrätta fonder eller göra överföringar till ospecificerade reserver eller ändra deras
bokföringskaraktär,
2) ändra sitt aktiekapital,
3) bevilja lån,
4) göra andra investeringar än sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som
verksamheten förutsätter.
Veikkaus Ab får inte ge utdelning av sin vinst eller sitt fria egna kapital till aktieägarna
eller dela ut vederlagsfria förmåner av sin vinst eller sitt överskott till sina anställda.
13 c §
Anordnande av penningspel
Penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att
de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till
förebyggs och minskas.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs om
1) hur stor andel av avkastningen av spelavgifterna vid anordnandet av penningspel
som ska betalas till spelarna som vinst, hur vinsterna ska avrundas och hur outtagna vinster
ska fördelas,
2) de olika typerna av och maximiantalet penningautomater, specialautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon, maximiantalet särskilda spelsalar samt antalet kasinon, var de är belägna och deras öppettider.
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Genom förordning av statsrådet får dessutom bestämmelser utfärdas om den tillåtna tiden för försäljning av penningspel.
Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om spelreglerna för
penningspel. Spelreglerna ska innehålla bestämmelser om vinstfördelningen och återbetalningen av spelinsatser samt om de största tillåtna spelinsatserna och spelvinsterna i penningautomater, specialautomater och kasinospel. Reglerna för penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel ska dessutom innehålla bestämmelser om lottningen.
Spelreglerna kan innehålla även andra sådana bestämmelser om speltempot eller andra
liknande egenskaper hos vissa kategorier av spel, vissa typer av spel eller vissa spel som
behövs för att minska det problemspelande som spelen är förenade med.
14 §
Penningspel som förmedlas elektroniskt
När Veikkaus Ab anordnar penningspel som förmedlas elektroniskt, ska bolaget öppna
ett spelkonto för spelaren. En spelare kan ha endast ett spelkonto. När ett spelkonto öppnas
ska bolaget kontrollera spelarens identitet och var han eller hon är bosatt för att det ska
kunna säkerställas att spelaren har uppnått myndighetsåldern och att det territoriella tillämpningsområdet för lagstiftningen i en annan stat eller region respekteras.
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om spelkontot samt
om kontrollen av en spelares identitet och var han eller hon är bosatt.
För att minska på problemspelande ska bolaget i fråga om penningspel som förmedlas
elektroniskt vid behov uppställa kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för spelandet
enligt spelkategori, speltyp, spel och spelare.
Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om uppställandet av kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för vissa kategorier av spel, vissa typer av spel, vissa spel och vissa spelare.
14 a §
Åldergränsen för penningspel samt kundkontroll
Veikkaus Ab samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller som upplåter ett utrymme för
tillhandahållande av penningautomater eller specialautomater får inte låta personer under
18 år spela penningspel.
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om sätten att kontrollera att en spelare har uppnått myndighetsåldern.
Bestämmelser om de krav på kundkontroll som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns i lagen om förhindrande och
utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).
14 b §
Marknadsföring av penningspel
Veikkaus Ab får marknadsföra penningspelen och bolaget, om marknadsföringen inte
främjar spelande som ger upphov till ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar samt om efterfrågan på penningspel genom marknadsföringen styrs in på sådan
penningspelsverksamhet som bedrivs enligt denna lag. Marknadsföringen får inte riktas
till minderåriga. I marknadsföringen får inte rikligt spelande framställas på ett positivt sätt
och inte heller det att någon låter bli att spela eller spelar måttligt framställas på ett negativt
sätt. Marknadsföring av penningspel är förbjuden i samband med sådan televisions- och
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radioverksamhet, offentlig visning på biografer av bildprogram och publikationsverksamhet som är riktad till minderåriga.
Om ett penningspel i samband med utfärdande av spelreglerna har konstaterats vara förenat med en särskild risk för problemspelande, får spelet inte marknadsföras på andra
ställen än sådana särskilda spelsalar, kasinon och travbanor där spelet eller försäljningsställena för spelet finns. Spelarna får dock i fråga om ett sådant spel ges information om
spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, sannolikheten att vinna och vinster.
Polisstyrelsen har till uppgift att övervaka att denna lag och konsumentskyddslagen
(38/1978) följs vid marknadsföringen av penningspel. Veikkaus Ab ska varje år ge inrikesministeriet och Polisstyrelsen en rapport om hur penningspel har marknadsförts.
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i den
rapport som avses i 3 mom.
16 §
Särskilda bestämmelser om penningautomater, specialautomater och kasinospel
Penningautomater, specialautomater och kasinospel ska placeras i en övervakad lokal.
De får inte placeras i en lokal där användningen av dem kan äventyra säkerheten eller störa
ordningen.
4 kap.
Avkastningen av penningspelsverksamhet
17 §
Avkastningens ändamål
Av Veikkaus Ab:s avkastning ska
1) 53 procent användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och
ungdomsarbete,
2) 43 procent användas för att främja hälsa och social välfärd,
3) 4 procent användas för att främja hästuppfödning och hästsport.
17 a §
Avkastning avsedd för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och
ungdomsarbete
Av Veikkaus Ab:s avkastning som är avsedd för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete ska
1) 25 procent användas för att främja idrott och fysisk fostran,
2) 17,5 procent användas för att främja vetenskap,
3) 38,5 procent användas för att främja konst,
4) 9 procent användas för att främja ungdomsarbete,
5) 10 procent användas till de ändamål som föreskrivs i 1—4 punkten på det sätt som
årligen närmare bestäms i statsbudgeten.
17 b §
Avkastning avsedd för att främja hälsa och social välfärd
Den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd ska användas för
att bevilja allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga understöd.
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Inom ramen för det anslag som tas in i statsbudgeten kan den avkastning som är avsedd
för att främja hälsa och social välfärd användas också för betalning av sådana ersättningar
och kostnader som anges i 5 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), 8 §
i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
(1039/1997) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).
Trots 6 § 1 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) får understödet täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om understödets belopp.
17 c §
Avkastning avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport
Av den avkastning som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport ska minst
95 procent anvisas till centralorganisationen för travsport och hästuppfödning och till dess
medlemssammanslutningar.
Centralorganisationen för travsport och hästuppfödning ska för jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till årlig plan för hur de understöd som beviljas av den
andel som avses i 1 mom. ska fördelas till olika understödstagare och ändamål.
Avtal som avses i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen behöver inte ingås, om uppfödningsstöd beviljas hästens ägare under ledning av centralorganisationen för travsport och
hästuppfödning.
18 §
Upptagande av avkastningen i statsbudgeten
I statsbudgeten tas varje år in anslag som uppskattas motsvara Veikkaus Ab:s vinst under räkenskapsperioden i fråga och de medel som återgår för ny utdelning.
Anslagen tas i enlighet med förhållandet mellan de ändamål som föreskrivs i 17 § in i
statsbudgeten under undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt jord- och skogsbruksministeriets moment.
19 §
Redovisning av avkastningen
Veikkaus Ab ska redovisa avkastningen av penningspelsverksamheten till det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive
ändamål i enlighet med förhållandet mellan de ändamål som föreskrivs i 17 §.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om redovisningsförfarandet.
20 §
Beslut om fördelningen av avkastningen
Beslut om beviljande av de understöd och statsandelar som delas ut av avkastningen till
främjande av idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete fattas av undervisnings- och kulturministeriet.
Beslut om beviljande av de understöd som delas ut av avkastningen till främjande av
hälsa och social välfärd och om återkrav av understöd fattas av social- och hälsovårdsministeriet. I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som sköter beredning, utbetalning, uppföljning och övervakning av understöden. Understödscentralen kan på ansökan av en understödstagare av
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särskilda skäl göra mindre ändringar av teknisk art i ett understödsbeslut, förlänga understödets användningstid och överföra understödet till ett annat allmännyttigt samfund eller
en annan allmännyttig stiftelse med rättsförmåga. Understödscentralen får också besluta
om avbrott i utbetalningen. Den ansvarar för att social- och hälsovårdsministeriets beslut
om att bevilja och återkräva understöd verkställs. Närmare bestämmelser om understödscentralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
Beslut om beviljande av de understöd som delas ut av avkastningen till främjande av
hästuppfödning och hästsport fattas av jord- och skogsbruksministeriet.
20 a §
Delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden
Delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden och dess bedömnings- och understödssektion är sakkunnigorgan för social- och hälsovårdsministeriet
vid beredningen av understöd enligt 20 § 2 mom. Statsrådet tillsätter delegationen och
sektionen för fyra år i taget.
Delegationen ska lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om strategierna och de strategiska riktlinjerna för understödsverksamhet för att främja hälsa och social
välfärd och även utveckla och utvärdera understödspolitiken och organisationsverksamheten. Delegationens bedömnings- och understödssektion ska lämna utlåtanden till socialoch hälsovårdsministeriet om fördelningen av understöden för främjande av hälsa och social välfärd och även göra bedömningar av de understödda organisationernas verksamhet.
Varken delegationens eller sektionens utlåtanden är bindande för social- och hälsovårdsministeriet.
Närmare bestämmelser om delegationens och sektionens uppgifter, sammansättning
och tillsättande utfärdas genom förordning av statsrådet.
21 §
Outdelad avkastning
Årligen kan högst 20 procent av den avkastning som är avsedd för respektive i 17 § föreskrivet ändamål lämnas outdelat. Det belopp som inte delats ut ska delas ut inom fem år.
Beslut om outdelad avkastning fattas av statsrådet på förslag av det ministerium som
ska behandla ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål.
22 §
Kostnader för understödsverksamheten
Den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd kan, utöver vad
som föreskrivs i 17 b §, användas för de personalkostnader och andra kostnader som föranleds av verksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. I statsbudgeten ska det varje år tas in anslag som uppskattas motsvara hälften av Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals kostnader.
Veikkaus Ab ska ersätta social- och hälsovårdsministeriet för skillnaden mellan de faktiska kostnaderna för verksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och anslaget i statsbudgeten.
Den avkastning som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport kan användas för de kostnader som jord- och skogsbruksministeriet orsakas av beviljandet av understöd.
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23 §
Lagstiftning som ska tillämpas på de understöd som delas ut av avkastningen
På de understöd som delas ut av Veikkaus Ab:s avkastning tillämpas statsunderstödslagen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.
På de statsunderstöd och statsandelar som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas dessutom lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
(1705/2009).
35 §
Vinster i bingospel
I bingospel kan vinsten, utöver vad som föreskrivs i 3 a § 3 punkten, ges i form av rätt
till ett eller flera nya spel.
Maximivärdet av de vinster som delas ut till spelarna får inte överstiga 75 procent av
värdet av den totala försäljningen under sex kalendermånader, dock så att maximivärdet
av de vinster som delas ut inte får överstiga 95 procent under en enda kalendermånad.
42 a §
Delegationen för penningspelsärenden
Vid inrikesministeriet finns en delegation för penningspelsärenden som är tillsatt av
statsrådet och som har till uppgift att följa uppnåendet av och utvecklingsbehoven för de
penningspelspolitiska målsättningarna.
Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om delegationens närmare uppgifter och sammansättning.
43 §
Officiella övervakare
För tillsynen över penningspelsverksamheten kan Polisstyrelsen förordna officiella
övervakare. När officiella övervakare sköter uppgifter enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar
finns i skadeståndslagen (412/1974).
De officiella övervakarna ska övervaka att de spelregler som utfärdats med stöd av
13 c § iakttas vid anordnande av penningspel samt för varje spelomgång fastställa resultatet och vinsternas antal eller belopp i tippnings-, vadhållnings- och totospel. De officiella
övervakarna ska också övervaka dragningen i samband med penninglotterier och blandningen av lotterna samt fastställa resultatet av dragningen, om inte notarius publicus utför
dessa uppgifter med samtycke av Polisstyrelsen.
Arrangemangen för tillsyn över de penningspel som avses i 62 § 5 mom. godkänns av
inrikesministeriet.
44 §
Rätt till upplysningar
Tillsynsmyndigheterna har rätt att trots bestämmelserna om tystnadsplikt av
Veikkaus Ab, av en sammanslutning eller en stiftelse som erhållit tillstånd att anordna lotterier och av dem som i praktiken anordnar varulotterier erhålla de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynsuppgiften.
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45 §
Kontroll- och förbudsrätt
En polisinrättning, Polisstyrelsen och ett i 58 § avsett kontrollorgan har rätt att kontrollera att godkända räkneverk för kontroll av penningrörelsen används i penningautomater
och varuvinstautomater samt i sådana spelautomater och spelanordningar som avses i
56 §.
En polisinrättning och Polisstyrelsen har rätt att förbjuda att sådana automater eller spelanordningar som avses i 1 mom. tillhandahålls, om det inte i dem finns ett godkänt räkneverk för kontroll av penningrörelsen eller om de är placerade i strid med bestämmelserna om hur automater och spelanordningar ska placeras. Om den brist eller det fel som iakttagits är ringa, kan polisen i stället för att utfärda förbud förordna att saken ska rättas till.
46 §
Ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamheten
Veikkaus Ab ska ersätta staten för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamheten.
Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om uttagande av kostnaderna.
47 §
Lyftande av vinster
En vinst som erhållits i ett penninglotteri ska lyftas inom ett år från det att resultatet av
dragningen har fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten. Vinster i tippnings- och vadhållningsspel ska lyftas inom ett år och vinster i totospel
inom tre månader från dagen för fastställande av slutresultatet enligt spelreglerna för dessa
spel. Vinster i penningautomat-, specialautomat- och kasinospel ska lyftas inom ett år från
det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts. Vinster i kombinationsspel ska
lyftas inom ett år från det att det resultat som i enlighet med spelreglerna för dessa spel
berättigar till vinst har uppnåtts.
En vinst som erhållits i bingospel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts.
Vinster i varulotterier och gissningstävlingar, med undantag för sådana varulotterier
som får anordnas utan tillstånd enligt denna lag, ska lyftas inom två månader efter utgången av varulotteritillståndets giltighetstid.
51 §
Kasinots kund- och övervakningsregister
Den som bedriver kasinoverksamhet har rätt att för övervakning av spelverksamheten
föra ett personregister (kasinots kund- och övervakningsregister). För kasinots kund- och
övervakningsregister får följande uppgifter om kasinots kunder och deras spelande samlas
in samt registreras:
1) förnamn och släktnamn,
2) födelsedatum,
3) medborgarskap,
4) adress,
5) beträffande utländska kunder passnummer samt uppgift om när och var passet utfärdats,
6) ett fotografi av kunden,
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7) den tidpunkt då kunden anlände till kasinot,
8) tillträdes- eller spelförbud,
9) uppgifter om spelandet i kasinot,
10) misstänkt eller konstaterat falskspel,
11) uppgifter om störande uppträdande.
Uppgifterna samlas in på grundval av en anmälan som kunden gör och genom observation eller fotografering med hjälp av teknisk utrustning. Sådana uppgifter om kasinots personal som samlats in genom observation eller fotografering med hjälp av teknisk utrustning får även samlas in för och registreras i registret.
De registrerade uppgifterna får behandlas endast av de av Veikkaus Ab:s anställda som
behöver ha rätt att behandla uppgifterna för skötseln av sina arbetsuppgifter och endast i
den omfattning som skötseln av arbetsuppgifterna kräver.
Den registeransvarige får lämna ut uppgifter ur registret till de officiella övervakare
som avses i 43 § för utförandet av övervakningsuppgifterna.
De registrerade uppgifterna ska utplånas genast när de inte längre behövs för övervakningen av kasinoverksamheten, dock senast tre år efter att de har registrerats.
Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) på kasinots kund- och övervakningsregister.
52 §
Bevakning av och forskning kring skadeverkningar som lotterier ger upphov till samt
utveckling av prevention och behandling av dem
De skadeverkningar som deltagandet i lotterier ger upphov till ska följas och vara föremål för forskning. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bevakningen av och forskningen kring skadeverkningarna samt för utvecklandet av förebyggande åtgärder och behandling i anslutning till dessa skadeverkningar.
Veikkaus Ab ska ersätta staten för kostnaderna för bevakning, forskning och utveckling. Social- och hälsovårdsministeriet tar hos bolaget ut en avgift som motsvarar de totalkostnader som verksamheten orsakar ministeriet.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser om debitering av avgiften.
53 §
Veikkaus Ab:s skyldighet att lämna upplysningar
Veikkaus Ab ska varje år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för det följande året
samt sina bokslutshandlingar omedelbart efter att de blivit färdiga till det ministerium som
behandlar ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål samt
till finansministeriet, inrikesministeriet och Polisstyrelsen.
Bolaget ska varje år lämna det ministerium som behandlar ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål samt inrikesministeriet och Polisstyrelsen
en berättelse om hur dess spelverksamhet har utvecklats och om de åtgärder det har vidtagit för att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till.
Bolaget ska lämna Polisstyrelsen uppgifter om anordnande av penningspel enligt 3 §
2 mom. 1—8 punkten för statistikföring och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för bevakning av och forskning kring skadeverkningar som deltagandet i
lotterier ger upphov till och för bedömning av penningspelens skadlighet.
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62 §
Förbud mot anordnande av lotterier
Att anordna lotterier på andra sätt än de som avses i 3 § 2 eller 3 mom., 3 a § eller 56 §
är förbjudet.
Det är förbjudet att
1) sälja eller förmedla lotter för lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag och för penningspel som anordnas av någon annan än Veikkaus Ab och
att marknadsföra sådana lotterier,
2) sälja eller förmedla lotter till utlandet eller marknadsföra lotterier i utlandet, om det
inte är tillåtet enligt lagstiftningen i den stat eller region till vilken lotterna säljs eller förmedlas eller där lotterierna marknadsförs,
3) utan tillstånd av Veikkaus Ab sälja eller förmedla lotter, ta emot spelinsatser eller
förmedla vinster som hänför sig till penningspel som anordnas av bolaget.
Det är förbjudet att upplåta en lokal för penningautomater, specialautomater, kasinospel, varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som tillhandahålls utan tillstånd enligt denna lag.
För masskuldebrev som emitteras får inte utöver räntan betalas särskild gottgörelse som
baserar sig på lottning.
Som lotterier som anordnas utomlands betraktas inte penningspel i vilkas anordnande
Veikkaus Ab deltar.
62 a §
Förbjudande av anordnande av penningspel
Polisstyrelsen kan förbjuda ett penningspel, om
1) penningspelet anordnas av någon annan än Veikkaus Ab,
2) man vid anordnande av penningspelet bryter mot ett förbud som avses i 62 § 1—
4 mom., eller
3) man vid anordnande av penningspel i övrigt bryter mot denna lag eller en förordning
som utfärdats med stöd av denna lag på något annat sätt än vad som avses i 62 b §.
Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater
eller specialautomater eller marknadsför penningspel.
Förbudet gäller högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga förbudets giltighetstid
med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid anordnandet av penningspelet inte
har rättats till.
62 b §
Förbjudande av marknadsföring av penningspel
Polisstyrelsen kan förbjuda sådan marknadsföring av penningspel som strider mot
14 b §.
Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter en lokal för tillhandahållande av penningautomater eller
specialautomater eller marknadsför penningspel.
Förbudet gäller högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga förbudets giltighetstid
med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid marknadsföringen av penningspelet
inte har rättats till.
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64 §
Lotteriförseelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot förbudet i 10 § att anordna lotteri på skuld,
2) inte iakttar skyldigheten att förbjuda tillträde till ett kasino i de fall som avses i 15 §
1 mom.,
3) bryter mot vad som i 14 a § föreskrivs om åldersgränsen för penningspel,
4) bryter mot det i 27 § 3 mom. avsedda förbudet att delta,
5) i praktiken anordnar ett varulotteri i strid med 28 § 2 mom.,
6) verkställer lottningen eller blandandet av lotterna vid ett varulotteri i strid med vad
som föreskrivs i 29 § 1 mom. eller inte iakttar underrättelseskyldigheten enligt 29 §
2 mom. som gäller resultatet av lottningen,
7) bryter mot vad som i 16 § 2 mom. föreskrivs om placeringen av penningautomater,
specialautomater eller kasinospel eller i 40 § om placeringen av varuvinstautomater eller
mot vad som föreskrivs om placeringen av spelautomater eller spelanordningar som avses
i 56 § 1 mom., eller
8) bryter mot vad som i 57 § föreskrivs om räkneverk för kontroll av penningrörelsen,
ska för lotteriförseelse dömas till böter.
Bestämmelser om straff för brott mot de krav på kundkontroll som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansering av terrorism finns i 40 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansering av terrorism.
67 §
Närmare bestämmelser
Genom förordning av statsrådet föreskrivs om
1) de uppgifter som ska finnas på och lämnas vid försäljningen av lotterna i penningoch varulotterier,
2) innehållet i tillståndsansökan och en anmälan enligt 31 § samt innehållet i tillståndsbesluten,
3) förfarandena och tidsfristerna i anslutning till anordnandet av lotterier,
4) innehållet i redovisningarna över de lotterier som avses i 3 a §, framläggande av redovisningarna, tidsfrister i anslutning till framläggandet av redovisningarna samt förvaringen av redovisningarna,
5) de räkneverk för kontroll av penningrörelsen som avses i 57 §, de anordningar och
handlingar som ska tillställas ett kontrollorgan som avses i 58 §, undantag från typbesiktningsskyldigheten samt besiktning och godkännande av räkneverken,
6) skyldighet för Polisstyrelsen och polisinrättningarna att översända uppgifter för bevakning av och forskning kring skadeverkningar som lotterier ger upphov till och för bedömning av penningspelens skadlighet.
————
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. I fråga om hur personalens ställning vid Veikkaus Ab och Fintoto Oy ska ordnas ska
arbetsavtalslagens (55/2001) bestämmelser om överlåtelse av rörelse tillämpas.
3. I fråga om hur personalens ställning vid Penningautomatföreningen ska ordnas ska
arbetsavtalslagens bestämmelser om överlåtelse av rörelse tillämpas, med undantag av
dem som utnämns till ett tjänsteförhållande vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.
4. När denna lag träder i kraft övergår Penningautomatföreningens skyldigheter och rättigheter samt tillgångar och skulder till det nya penningspelsbolaget, med undantag för
den egendom och de tillgångar som avses i 5 och 9 mom. Den styrelse för Penningauto13
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matföreningen som valts för 2016—2018 ska upprätta och för föreningsmötet lägga fram
ett bokslut för den räkenskapsperiod som omedelbart föregick lagens ikraftträdande samt
en slutredovisning om upplösning av föreningen. Vid föreningsmötet fattas beslut om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören samt godkännande av slutredovisningen. De med stöd av 13 § 5 mom. i lotterilagen
utfärdade bestämmelser om sammankallande av föreningsmötet och om beslutförhet som
gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska tillämpas tills föreningen upplöses. Social- och
hälsovårdsministeriet ska meddelas om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet och godkännande av slutredovisningen. Föreningen ska anses vara upplöst när det
beslut om upplösning av föreningen som ministeriet på basis av meddelandet fattar har
trätt i kraft.
5. När denna lag träder i kraft övergår Penningautomatföreningens understödssystem
samt de datasystem och möbler och den utrustning som annars används inom understödsverksamheten utan ersättning till social- och hälsovårdsministeriet. Datasystemen
ska avskiljas inom sex månader från ikraftträdandet av lagen.
6. Den begränsning i 14 § 1 mom. enligt vilken en spelare kan ha endast ett spelkonto
tillämpas från och med den 1 januari 2018.
7. Ifall beviljande av understöd av den avkastning som avses i 17 § förutsätter godkännande av Europeiska unionen, kan understöd slutligt beviljas först när Europeiska unionen
har fattat ett positivt beslut i ärendet. Understödsbeloppet eller förutsättningarna för beviljande av understöd ändras vid behov på basis av Europeiska unionens beslut. Detta begränsar dock inte utbetalningen av understöd i förskott.
8. Det nya penningspelsbolaget, till vilket Veikkaus Ab:s tillgångar och skulder har
övergått i och med fusionen, ska redovisa det överlåtande Veikkaus Ab:s avkastning av de
penningspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft i enlighet med de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, dock senast den 30 april 2017. Dessutom ska
det överlåtande Veikkaus Ab senast den 31 december 2016 till undervisnings- och kulturministeriet redovisa den avkastning av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel som inte delats ut. Undervisnings- och kulturministeriet får till det nya penningspelsbolaget överlåta det överlåtande Veikkaus Ab:s aktier och i stället för de aktier som överlåts ta emot det nya penningspelsbolagets nya aktier.
9. Det nya penningspelsbolaget, till vilket Penningautomatföreningens verksamhet och
egendom har överförts, ska i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet
av denna lag redovisa Penningautomatföreningens avkastning av de penningspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft. Dessutom ska det nya penningspelsbolaget till social- och hälsovårdsministeriet redovisa Penningautomatföreningens driftskapital efter
fastställandet av det bokslut som avses i 4 mom., dock senast den 30 april 2017.
10. Det nya penningspelsbolaget, till vilket Fintoto Oy:s tillgångar och skulder har
övergått i och med fusionen, ska redovisa Fintoto Oy:s avkastning av de penningspel som
anordnats innan denna lag trädde i kraft i enlighet med de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag.
11. Social- och hälsovårdsministeriet kan innan denna lag träder i kraft inrätta de tjänster som behövs för de uppgifter som överförs från Penningautomatföreningen till Socialoch hälsoorganisationernas understödscentral. Social- och hälsovårdsministeriet får första
gången dessa tjänster tillsätts tillsätta dem utan att de förklaras lediga, om den som utnämns till en tjänst arbetar vid Penningautomatföreningen.
12. Avkastningen av de penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft ska, med avvikelse från vad som föreskrivs i 21 §,
delas ut till främjande av idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete
inom tio år från ikraftträdandet av denna lag.
13. Avkastningen av de penningautomatspel och kasinospel och den kasinoverksamhet
som anordnats innan denna lag trädde i kraft ska, med avvikelse från vad som föreskrivs
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i 21 §, delas ut till främjande av hälsa och social välfärd inom tio år från ikraftträdandet
av denna lag.
14. Avkastningen av de totospel som anordnats innan denna lag trädde i kraft ska användas för att främja hästsport och hästuppfödning i enlighet med de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
Helsingfors den 21 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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