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Valtioneuvoston asetus
Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta
Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 2 momentin ja 67 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla,
sellaisena kuin niistä on 13 c §:n 2 momentti laissa 575/2011:
1§
Peleihin osallistuminen
Fintoto Oy:n toimeenpanemiin rahapeleihin osallistutaan maksamalla pelimerkintöjä
vastaava maksu. Pelimerkinnät toimitetaan
Fintoto Oy:lle tietoliikenneyhteyksiä käyttäen, teknisenä tallenteena tai kuponkitietona.
Pelaaminen voi tapahtua raviradoilla, asiamiespisteissä tai itsepalvelujärjestelmänä puhelimen, tietokoneen taikka niihin verrattavan teknisen sovelluksen välityksellä.
2§
Pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet
Pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina:
1) peleissä, joissa arvataan saman lähdön
kahdesta tai kolmesta ennalta määrätystä hevosesta tai hevosryhmästä keskinäinen voittaja (head-to-head ja triple-head-pelit), keskimäärin 80—90 prosenttia kokonaisvaihdosta;
2) voittajapelissä (Voittaja), jossa arvataan
lähdön ensimmäinen hevonen ja sijapelissä
(Sija), jossa arvataan kahden tai kolmen parhaan joukkoon sijoittunut hevonen, keskimäärin 80—85 prosenttia kokonaisvaihdosta;
3) kaksoispelissä (Kaksari), jossa arvataan
yhden lähdön kaksi ensimmäistä hevosta,

keskimäärin 75—80 prosenttia kokonaisvaihdosta;
4) eksaktapelissä (Eksakta), jossa arvataan
yhden lähdön kaksi ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä, keskimäärin 70—80
prosenttia kokonaisvaihdosta;
5) tuplapelissä (Päivän Duo), jossa arvataan kahden eri lähdön molemmat voittajahevoset, keskimäärin 70—75 prosenttia kokonaisvaihdosta;
6) omnipelissä (Omni), jossa arvataan
kaksi kolmen parhaan joukkoon sijoittunutta
hevosta, keskimäärin 70—80 prosenttia kokonaisvaihdosta;
7) troikkapelissä (Troikka), jossa arvataan
yhden lähdön kolme ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä ja triopelissä (Trio),
jossa arvataan yhden lähdön kolme ensimmäistä hevosta ja Toto3-pelissä, jossa arvataan kolmen lähdön voittajahevoset, keskimäärin 70—75 prosenttia kokonaisvaihdosta;
8) Toto4-pelissä, jossa arvataan neljän lähdön voittajahevoset, nelivedossa (Neliveto),
jossa arvataan yhden lähdön neljä ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä ja viisivedossa (Viisveto), jossa arvataan yhden
lähdön viisi ensimmäistä hevosta oikeassa
järjestyksessä, keskimäärin 65—75 prosenttia
kokonaisvaihdosta;
9) Toto5-pelissä, jossa arvataan viiden lähdön voittajahevoset, keskimäärin 65—75
prosenttia kokonaisvaihdosta;
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10) Toto65-pelissä, jossa arvataan kuuden
lähdön voittajahevoset ja voittoon oikeuttavat
kuusi ja viisi oikein tulokset, keskimäärin
65—75 prosenttia kokonaisvaihdosta;
11) Toto75-pelissä, jossa arvataan seitsemän lähdön voittajahevoset ja voittoon oikeuttavat seitsemän, kuusi ja viisi oikein tulokset, keskimäärin 65—75 prosenttia kokonaisvaihdosta;
12) Toto76-pelissä, jossa arvataan seitsemän lähdön voittajahevoset ja voittoon oikeuttavat seitsemän ja kuusi oikein tulokset,
keskimäärin 65—75 prosenttia kokonaisvaihdosta; sekä
13) Toto64-pelissä, jossa arvataan kuuden
lähdön voittajahevoset ja voittoon oikeuttavat
kuusi, viisi ja neljä oikein tulokset, keskimäärin 65—75 prosenttia kokonaisvaihdosta.

näin maksamatta jääneet varat maksettaviksi
voittoina eri rahapelien myöhemmillä pelikierroksilla yhtiön määräämällä tavalla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

3§

5§

Voittojen pyöristäminen

Voimaantulo

Fintoto Oy:llä on oikeus pyöristää voitot
alaspäin lähimpään 10 senttiin sekä siirtää

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

4§
Perimättä jääneet voitot
Jollei voittoa ole peritty arpajaislain
(1047/2001) 47 §:n 1 momentissa säädetyn
ajan kuluessa, Fintoto Oy:n on siirrettävä
näin maksamatta jääneet varat maksettaviksi
voittoina eri rahapelien myöhemmillä pelikierroksilla yhtiön määräämällä tavalla viimeistään perimisajan päättymistä seuraavan
kalenterivuoden aikana. Näitä varoja ei oteta
huomioon laskettaessa 2 §:ssä tarkoitettuja
voitto-osuuksia.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011
Sisäasiainministeri Päivi Räsänen
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