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FINANSUTSl<OTTETS BETANI<ANDE 

nr 14/ i 987-88 rncd anledning av ltm 

l)crt Häggblo1ns rn.fl. hernställnings

•notion till landsh.apsstyrclsen om ut

redning Cl.V möjligheterna att bilda ett 

,'ibndsk t tipsbolag. 

Landstinget har den L~ december 1987 inbcg<lrt finansutskottets yttrande över 

motionen. Med anledning härav har utskottet hört landskapsstyrclsclcdamoten 

Lasse Wih.löf, finanschefen Dan E. Eriksson, verkställande dirch. tö ren Lars Nurmi 

sarnt inbcgärt lagutskottets yttrande över de frågor rörande landstingets lagstift

ningsbchörighct som motionen aktualiserar. Finansutskottet får som sitt yttrande 

anföra följande. 

Motionärerna föreslår att landsh.apsstyrclscn sh.ullc tillsii tta en arbetsgrupp för att 

utreda möjligheterna att bilda ett <'ih11dskt tipsbolag. Det äfa.ndska tipsbolagct 

sh.ulle, sedan det bildats, överta den spel- och tipsverksamhct som Veikkaus Ab för 

närvarande bedriver i lands!-;apet. Tipsbolagets översh.ott skulle sedan användas för 

att stöda den åländska idrottsrörelscn. 

Finansutskottet har erhållit lagutskottets yttrande över de frägor rörande lagstift

ningsbeh0righeten som motionen aktualiserar. Finansutskottet hänvisar i denna del 

till lagutskottets yttrande, vilket bifogas. 

Vcikkaus Ab:s nuvarande verksamhet består av tips, lotto, olika s.k. snabblotter och 

travtips. Veikkaus Ab har ett omfattande nätverk av ombud i landsh.apet. Ombuden 

tillhandahåller kuponger för tips, travtips och lotto, handhar försäljning av snabb

lotter, tar emot ifyllda tipskuponger samt lämnar i viss utsträckning ut vinster. Av 

V eikh.aus Ab:s nuvarande verksamhet kommer årligen ca 4 miljoner mark av 

överskottet indirekt Åland tillgodo. 

Det som lockar spelare till tips, lotto, trav etc. är i huvudsak möjlighct<:n att vinna 

pengar. Från det sportsliga intresset för fotboll och travsport kan i detta samman

hang bortses. Erfarenheter från kringliggande regioner visar att ju större vinster 

spelet kan erbjuda, desto fler spelare lockas att delta. Finansutskottet har funnit 

att den största svårigheten för ett åländskt tipsbolag ligger i problemen att kunna 

erbjuda storvinster. 
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Ett åländskt tlpsbolag bör, liksom Vcikkaus Ab, ha ett n:it av ombud (kiosker, 

livsmedelsaffärer etc.) för att vara tillr::ickligt lättillgängligt för spelarna. Enligt 

vad finansutskottet erfarit medför uppbyggnaden av ett sådant nät av ornbud, 

tillsa1nrnans rncd övriga förbercdanrlc åtg:_irdcr, kostnader p.'.l ca 250.000 mark. De 

&rliga driftskostnaderna har vidare uppskattats till ca 150.000 mark. För att det 

åländska tipsbolaget skulle kunna erbjuda en toppvlnst på ca l 0.000 mark fordras 

Jjrutöver en ornsä ttning pä ca 500.000 mark. 

Utskottet har pä basen av det framtagna materialet ansett att ytterligare 

utredningar i ärendet inte erfordras och där rncd föres lag l t att motionen sl--ulk 

förl--astas. Ordföranden Sven-Olof Lindfors har anmält avvikande mening mot 

beslutet och anfört att en till penningautornatförcningcn nära 1--nuten utredning 

borde göras i avsikt att bygga upp ett komplcm0n t till Vcikkaus A.b:s verksamhet på 

.1\land. 

\ilcd hiinvisning till det anförda fär utskottet vörds,unt foresl:i 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 17/1987-88. 

Vlarieharnn den 20 april 1988 

På f inansutskottcts vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patricl--son 

s0h.rcterarc 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Mattsson. 



ÅLANDS LANDSTING 

Till Finansutsi..ottet 

från lagutskottet 

Finansutskottet har i skrivelse den 17 december 1987 inbegärt lagutskottets 

yttrande över de lagstiftningsbehörighetsfrågor som aktualiseras av ltm Bert 

Häggbloms m.fl. hemställningsmotion till landskapsstyrelsen orn utredning av 

möjligheten att bilda ett åländskt tipsbolag (hem st. mot.nr l 7/1987-88). Utskottet 

får rned anledning härav som sitt utlåtande anföra följande. 

Lotteriverksamheten i landskapet regleras i landskapslagen om lotterier (10/66). 

Enligt lagens l § 3 mom, avses med lotteri "såväl varu- och penninglotteri som 

vadhållning och annan sådan verksamhet, där åt den, som mot betalning deltager 

däri, utlovas genom utlottning eller annan av slumpen beroende förrättning 

utfallande vinst". Till lotteriverksamhctcn hänförs även hållande av spel- och 

penningautomater och andra spelanordningar, en verksamhet som genom lotterila

gens och pcnningautomatförordningcns (62/72) bestämmelser får bedrivas endast av 

Ålands penningautomatförening. 

Lottcrliagstiftningcn avser angelägenheter rörande upprätthållande av allmän ord

ning och säkerhet. Enligt 13 § 1 mom. 12 punkten självstyrelselagen tillkommer 

landstinget lagstiftningsbehörigheten på detta område. Landstingets lagstiftnings

behörighet har klargjorts i samband med stif tandct av landskapslagen om lotterier 

av den 15 april 1966 (10/ 66) och den tidigare gällande landskapslagen angående 

offentliga lotterier i landskapet Åland (24-/50). 

Utskottet noterar att gällande landskapslag om lotterier inte innehåller några 

särskilda bestämmelser som avser penninglotterier och vadhållning vid idrottstäv

lingar. Lagen har nyligen ändrats (15/86) så att tillstånd att ordna vadhållning vid 

hästtävlingar får beviljas endast Ålands pcnningautomatförcning. Vid behandlingen 

av framställningen i detta ärende (nr l 0/ 1985-86) konstaterade utskottet i betän

kandet nr 6/ 1985-86 att lagstiftningsbehörighcten tillkom ~ner landstinget i fråga 

om bl.a. penninglotterier, vadhållning vid idrottstävlingar och hästtävlingar. 
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Vid till!..omsten av 1966 års lotterilag synes lag5tiftaren inte ha funnit behov att 

närmare reglera penninglotterier, vadhållning vid idrottstävlingar och vid hästtäv

lingar. I lagens t+ § intogs därför en bcst~imnwlsc c·nligt vilken angtlcnde stldana 

lotterier "gäller vad därom i riket är stadgat". Paragrafen har uppfattats som en 

blankettbestämmelse, enligt vilken landskapsstyrelsen vid handläggningen av ären

den rörande sådana lotterier skulle tillämpa rikslagstiftningens bestämmelser. I 

samband med den ovan berörda ändringen av lagen, då vadhållning vid hästtävlingar 

reglerades, erhöll emellertid t+ § en helt annan lydelse. Gällande landskapslagstift

ning saknar därför detaljerade bestämmelser angående penninglotterier och vad

hållning vid idrottstävlingar. 

Rikets lotterilag (FFS 4-91/65) reglerar även penninglotterier och vadhållning vid 

idrottstävlingar. Enligt lagens 3 § kan för anskaffning av medel för att stöda idrott 

och fysisk fostran samt vetenskap, konst och ung domsfostran ett för detta särskilda 

syfte bildat inhemskt bolag beviljas tillst<.'ind för att anordna 1) penninglotteri och 

2) tippning där man mot avgift deltar i gissning angående resultat vid idrottstävlin

gar eller nummerlottning. För sådan verksamhet får samtidigt beviljas endast ett 

tillstånd. Tippningsverksamheten regleras närmare i tippningsförordningen (FFS 

656/65). 

,\fod stöd av bestämmelserna i lotterilagen och tippningsförordningen har statsrå

det beviljat Oy Vcikkaus Ab tillstånd att bedriva tippningsverksarnhet och penning

lotteri. Som tippningsvcrksamhet betraktas förutom det traditionella fotbollstipset 

även lottospel och travtips (V 5). Som pcnninglottcriverh.sarnhet betraktas det 

egentliga penninglotteriet, jokerspelet och penningsnabblottcriet "Ässä". Överskot

tet av tipsbolagets avkastning skall enligt bestämmelser i förordningen redovisas 

till undervisningsministeriet och fördelas för avsedda ändamål genom statsbudge

ten. 

Tippningsver!..samhet i nuvarande form inleddes år 194-0 då en förordning angående 

vadhållning vid idrottstävlingar (FFS t+t+3/t+O) gavs. Denna förordning gällde till dess 

1965 års förordning gavs. När l 9t+O års förordning tr~iddc i kraft, fanns inte n<°lgon 

särskild landskapslag om lotterier. Emellertid hade den 16 april 1920 givits en 

förordning om lotterier, vilken såsom tillkommen före självstyrelsens införande 

gällde även på Åland till dess 19 50 års landskapslag angående offentliga lotterier i 

landskapet Åland antogs. 
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Av det sagda följer enligt utskottets uppfattning att lagstiftningsbehörigheten 

rörande vadhållning vid idrottstävlingar (tippning) som en del av rättsområdet 

upprätthållande av allmän ordning och säJ..erhet tillkommer landstinget. Av gällan

de landskapslagstiftning på området framgår att alla sådana former av lotterier, 

som närmare definieras i lotterilagens l §, får i landsJ..apet bedrivas endast med 

tillstånd av landsJ..apsstyrclscn, även om närmare bestämmelser för vissa former av 

lotterivcrksamhet saknas i landskapslagstiftningen. 

Mariehamn den 22 mars 1988 

På lagutsJ..ottets vägnar: 
/ 

/ 

/ 
/(.// r· ,~ ... _1:'"' l... • f··z: 7 - ·· 

Sune Eriksson 

ordförande 
I 

:' 
Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Bengtz, Carlsson (delvis) och Jan 

F. Sundberg. 


