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VALTIONEUVOSTON ASETUS FINTOTO OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA
ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (1286/2011) 2 §:N MUUTTAMISESTA

Arpajaislain (1047/2001) 11 §:n 1 momentin mukaan Fintoto Oy:llä yksinoikeus totopelien toimeenpanemiseen. Lain 13 c §:n 1 momentin mukaan rahapelit on toimeenpantava siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset estetään sekä pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja vähennetään. Lisäksi lakisääteisten yksinoikeuksien haltijoiden, Fintoto
Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkaus Oy:n toimeenpanemien rahapelien on
erottava riittävästi toisistaan. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvoston
asetuksella säädetään kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava.
Edellä mainitun valtuutussäännöksen mukaisesti annettu valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1286/2011) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Asetuksen 2 §:ssä säädetään pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista
osuuksista.
Asetusmuutoksella muutettaisiin asetuksen 2 §:n 6 sekä 10–13 kohtia. Lisäksi pykälään lisättäisiin uusi 14 kohta. Kohdassa 6 Omni-pelin nimi esitetään muutettavaksi
Sijapariksi. Muutos olisi osa Fintoto Oy:n rahapelituotteiden tuotehuoltoa, jossa yhtiön pyrkimyksenä on tarjota kyseinen rahapeli pelin luonne huomioon ottaen ymmärrettävämmällä nimellä.
Useamman voittoluokkien rahapelejä (kohtien 10–13 Toto65, Toto75, Toto76 ja Toto64 -pelit) koskevia pykälän kohtia esitetään muutettavaksi lisäämällä peliä koskevaan kuvaukseen lause voittoon oikeuttavasta parhaasta tuloksesta ("tai jos kumpikaan näistä voittoluokista ei toteudu, voittoon oikeuttaa paras tulos" kohdissa 10 ja
12 ja "tai jos mikään näistä voittoluokista ei toteudu, voittoon oikeuttaa paras tulos
kohdissa 11 ja 13"). Muutoksilla pyritään estämään nykyinen tilanne, jossa yksikään
kohdissa tarkoitettu peli ei sisällä voittoa ja jossa koko pelikierroksella pelattu jakosumma siirtyy kyseisen pelin yllätysvoittotyyppiseen Jackpot-kertymään myöhemmin jaettavaksi. Muutoksen tarkoituksena on estää tällaisen tilanteen syntyminen
siten, että pelin alimman voittoluokan jakosumma voidaan jakaa pelissä parhaimman
tuloksen saavuttaneille. Esimerkiksi jos Toto76-pelissä, jossa arvotaan seitsemän
lähdön voittajahevoset ja voittoon oikeuttavat seitsemän ja kuusi oikein tulokset, yksikään pelin pelaaja ei saisi seitsemän tai kuusi oikein tulosta mutta viisi oikein tulos
löytyisi, olisi kyseinen viisi oikein tulos pelissä paras saavutettu tulos. Fintoto Oy:n
arvion mukaan tilanne, jossa yksikään peli ei sisällä voittoa on hyvin harvinainen.
Pelien luonne huomioon ottaen menettelyä voidaan kuitenkin pitää pelaajan kannalta
myönteisenä ja siten perusteltuna muutoksena.
Kohdassa 14 säädettäisiin uudesta Toto86-pelistä ja sen palautusprosentista. Pelin
palautusprosentti ja säännöksen kirjoitusasu vastaisi pykälän muita useamman voittoluokan pelejä. Muutoksella pyritään parantamaan Fintoto Oy:n kykyä kanavoida ra-
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hapelikysyntää kotimaiseen tarjontaan, sillä kotimaisen vaihtoehdon puuttuessa pelaajat ovat pelanneet peliä ulkomaisen tarjonnan kautta. Fintoto Oy on arvioinut, että
ulkomaisen tarjonnan kautta peliä on pelattu vuositasolla 1,0 – 1,5 miljoonalla eurolla.
Säädösteknisesti muutos toteutettaisiin korvaamalla asetuksen 2 § uudella 2 §:llä,
vaikka sisällöllisesti muutos koskisi ainoastaan pykälän 6 ja 10–13 kohtia sekä uutta
14 kohtaa.
Esitettyjä muutoksia voidaan pitää rahapelipoliittisesti hyväksyttävinä. Uudessa Toto86-pelissä ei ole rahapelien vastuullisuusnäkökulmasta merkittävästi ongelmallisia
piirteitä. Se vastaisi ominaisuuksiltaan muita Fintoto Oy:n vähäisen haittariskin sisältäviä rahapelejä ja kerran viikossa tapahtuvan arvonnan ei voida katsoa lisäävän rahapeliongelmia. Myös kanavointipyrkimystä kotimaiseen vaihtoehtoon voidaan pitää
perusteltuna.
Omni-pelin nimekemuutoksella ja muutoksilla voittoon oikeuttavasta parhaasta tuloksesta useamman voittoluokan peleissä ei odoteta olevan vaikutusta Fintoto Oy:n
liikevaihtoon. Uudella Toto86-pelillä Fintoto Oy tavoittelee pelikysynnän kanavoitumista kotimaiseen rahapelitarjontaan. Fintoto Oy:n tavoitteena on, että pelin vuosiliikevaihto olisi noin 1,5 – 2,0 miljoonaa euroa.
Asetusmuutosesitys on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Asetusluonnoksesta
on pyydetty lausunto maa- ja metsätalousministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, Poliisihallitukselta,
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta, Raha-automaattiyhdistykseltä sekä Veikkaus
Oy:ltä. Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä. Asetusmuutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.6.2016.

