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Viite lausuntopyyntönne 

Asia LAUSUNTO 

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa Veikkaus Oy:n esityksistä vedonlyöntipelien sekä 
sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpojen pelaajille maksettavien palautusprosent-
tien muuttamisesta. Pyydettynä lausuntona maa- ja metsätalousministeriö esittää seuraa-
vaa: 

Arpajaislain ( 1047/2001) 13c § :n mukaan rahapelit on toimeenpantava siten, että rahape-
litoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estä-
mään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja eh-
käistään ja vähennetään. Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään siitä, kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on 
maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättäjääneet 
voitot on jaettava. 

Veikkaus Oy on esittänyt, että valtioneuvoston asetuksen ( 1414/2016) 2 § :n 3 ja 4 kohtia 
muutettaisiin niin, että pelaajille voittoina maksettavan palautusprosentin sallittua vaihte-
luväliä muutettaisiin muuttavakertoimisessa vedonlyönnissä nykyisestä 70-85 prosentista 
70-90 prosenttiin sekä kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä nykyisestä 55-85 prosentista 
70-90 prosenttiin pelien kokonaisvaihdosta. Lisäksi yhtiö esittää, että sähköisesti toi-
meenpantavien rahapika-arpoja koskevan em. asetuksen 2 § :n 9 kohtaa muutettaisiin niin, 
että palautusprosentin sallittu vaihteluväli nostettaisiin 45-70 prosentista 50-90 prosenttiin 
pelin kokonaisvaihdosta. 

Veikkaus Oy on perustellut muuttuvakertoimisen vedonlyönnin palautusprosentin muu-
tostarvetta ennen muuta kansainvälisellä kilpailutilanteella. Yhtiölle on tärkeää, että 
muuttuvakertoiminen vedonlyönti voidaan pitää mielenkiintoisena, jolloin pelimuodolla 
olisi paremmin menestysmahdollisuuksia. Kiinteäkertoimista vedonlyöntiä koskevaa 
muutosesitystä perustellaan pelaajien kulutuskäyttäytymisen muutoksella. Verkkoympä-
ristössä toimittaessa kilpailutilanne edellyttäisi korkeampia palautusprosentteja. Yhtiön 
mukaan muutoksilla ei olisi vaikutusta pelien vastuullisuuteen. 

Sähköisesti toimeenpantavien pelien osalta Veikkaus Oy perustelee muutosesitystä pyr-
kimyksellä pitää nettiarvat kiinnostavina peleinä ja aitoina vaihtoehtoina digitaalisille au-
tomaatti peleille. Nettiarvat ovat yhtiön mukaan osoittautuneet vastuulliseksi nopearyt-
miseksi peliryhmäksi. Palautusprosentin korottaminen ei merkittävästi muuttaisi tilannet-
ta. 
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Maa- ja metsätalousministeriö pitää Veikkaus Oy:n esityksiä tarkoituksenmukaisena ra-
hapelikysynnän kanavoimiseksi valvottuihin, luvallisiin peleihin. Rahapelitoiminta tulisi 
järjestää aina sosiaalisesti vastuullisella tavalla, jolloin pelien tuotekehittelyssä sekä peli-
toiminnan ehdoissa otetaan huomioon pelimuotokohtaiset erot mahdollisia haittavaiku-
tuksia arvioitaessa. Ministeriöllä ei ole huomauttamista muutosesitysten johdosta. 

Osastopäällikkö 

Neuvotteleva virkamies Taun 


