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ESIPUHE 

Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän työ 
on osa sosiaali- ja terveysministeriölle arpajaislain (1047/2001) 52 §:ssä määriteltyä 
tehtävää seurata ja tutkia rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja ter-
veydellisiä haittoja sekä kehittää niiden ehkäisyä ja hoitoa. Asiantuntijaelimenä ryhmä 
tarkastelee rahapelien toimeenpanoa ja antaa siihen liittyviä ehdotuksia ja suosituksia. 
Arviointi pohjautuu Veikkauksen peli- ja pelaajadatan seurantaan, pelituotteen haitta-
profiilin määrittämiseen, soveltuvaan akateemiseen tutkimukseen ja kyselytutkimuksiin, 
auttavien palveluiden asiakasdatan ja haittoja kohdanneiden kokemuspohjaisen tiedon 
hyödyntämiseen sekä mahdollisten muiden haitta-aineistojen koontiin. Yksinoikeusjär-
jestelmän ulkopuolisen rahapelimarkkinan seurantaa kehitetään.  

Tämä raportti on osa arviointityötä ja se tarkastelee rahapeliautomaattien ja automaat-
tipelien haittojen hallintaa. Sen tavoitteena on tukea parhaaseen mahdolliseen tietoon 
pohjautuvaa päätöksentekoa sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten haittojen eh-
käisyn ja vähentämisen näkökulmasta. Raportti koostuu johdantoluvusta sekä kahdesta 
toisistaan erillisestä osiosta (osa I ja osa II).  

Johdannossa (luku 1) esitetään raportin tausta ja näkökulma (alaluku 1.1) sekä määri-
tellään raportissa käytetyt käsitteet (alaluku 1.2).  

Johdantolukua seuraa ”Arviointiryhmän päätelmät” (osa I). Osa sisältää rahapelien toi-
meenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän rahapeliautomaat-
tien ja automaattipelien haittojen hallintaa koskevat päätelmät ja suositukset. Arviointi-
ryhmän päätelmät perustuvat paitsi raportin selvitysosaan (osa II), myös arviointiryh-
män osana perustyötään tekemiin kuulemisiin, selvitystyöhön ja asiantuntija-arvioihin. 

Raportin toisen osan ”Rahapeliautomaatteja ja automaattipelejä koskeva selvitys” ovat 
kirjottaneet Helsingin yliopiston tutkijat Tuulia Lerkkanen ja Virve Marionneau. Tutkijoi-
den tehtävä oli kerätä tutkimustietoa rahapeliautomaattien ja automaattipelien haitoista 
ja eri maiden sääntelymalleista. Tämä selvitystyö raportoidaan luvuissa 3–5. Selvitys 



 

 

on tehty arviointiryhmän toimeksiannosta ja sen ohjauksessa, mutta kirjoittajat vastaa-
vat sen sisällöstä. Raportti on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä ta-
pahtuvaa rahapelien toimeenpanon haittojen ja haittariskien arviointia ja se on rahoi-
tettu osana arpajaislain 52 §:n mukaista kokonaisuutta.  

Automaattipelien haittojen hallintaa tarkastellaan raportin selvitysosassa (osa II) kol-
men rahapelien suoran toimeenpanon ulottuvuuden kautta, joita ovat: (1) pelien piirteet 
ja rahapeliautomaattien ominaisuudet, (2) pelirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot 
sekä (3) rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus. Arvi-
ointiryhmän päätelmissä otetaan kantaa lisäksi (4) automaattipelien markkinointiin.  

Kaikki haittaelementit huomoivaa tutkimusta on yleisesti saatavilla vähän, ja tutkimusta 
haastavat maiden väliset erot. Kaikkineen raportti tarjoaa tästä näkökulmasta tärkeää 
tietoa päätöksentekoa varten sekä avauksia julkiseen keskusteluun. Selvitysosan maa-
kohtainen tarkastelu mahdollistaa osaltaan Suomen mallin arvioimisen kansainväli-
sestä näkökulmasta. 

Arviointiryhmä haluaa kiittää kaikkia kuulemisiin ja raportin taustatyöhön osallistuneita 
sekä erikseen seuraavia henkilöitä: Anssi Airas, Vilja Männistö, Saara Salmivaara, 
Janne Nikkinen, Janne Stoneham, Michael Egerer, Sari Castrén, Jani Selin & Susanna 
Raisamo. 

Helsingissä lokakuussa 2020 

Maria Heiskanen, Matilda Hellman (pj), Tapio Jaakkola, Jani Kinnunen, Andres Levitski, 
Atte Oksanen, Mari Pajula ja Anne Salonen. 
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1 Johdanto 
Keväällä 2020 Veikkauksen rahapeliautomaatit, kasino ja pelisalit suljettiin koronavi-
rusepidemian takia. Jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa suomalai-
sesta rahapeliautomaattien sijoittelupolitiikasta oli käyty vilkasta julkista keskustelua. 
Koronaepidemia on vaikuttanut rahapeliautomaattien ja automaattipelien pelaamiseen 
samoin kuin koko rahapelikenttään. Mahdollisista pysyvimmistä muutoksista tarvitaan 
seurantaa ja tutkimusta pidemmältä aikaväliltä. Rahapeliautomaattien sulkeminen ko-
konaan maaliskuun puolivälissä 2020 ja niiden vaiheittainen avaaminen kesä- ja heinä-
kuussa antaa kuitenkin eräänlaisen koeasetelman tarjonnan muutosten vaikutuksille, 
mikä voi mahdollistaa lisää tietopohjaa tulevaisuuden päätöksentekoa varten. Perus-
asetelmaa ja tarpeita haittojen ehkäisyn tehostamiselle rahapeliautomaattien ja auto-
maattipelien osalta poikkeuksellinen tilanne ei kuitenkaan muuta.  

Rahapeliautomaatit ovat Suomessa olleet poikkeuksellisen näkyvästi ja laajasti saata-
villa. Rahapeliautomaateilla pelaaminen on Suomessa myös verrattain yleistä väestö-
tasolla. Viimeisimmän väestötutkimuksen mukaan 31 prosenttia oli pelannut rahapeli-
automaattien pelejä muualla kuin kasinolla edellisen 12 kuukauden aikana (Salonen 
ym. 2020). Rahapeliautomaattien ja automaattipelien pelikate muodostaa arviolta noin 
puolet Veikkauksen koko pelikatteesta. Tuottojen suuri taloudellinen ja yhteiskunnalli-
nen merkitys on hankaloittanut haittoihin puuttumista ja aiheen käsittelyä.   

Rahapelitutkimuksen ja asiantuntijoiden keskuudessa on jo pitkään tiedetty, että raha-
peliautomaatit ovat haitallisin ja eniten riippuvuutta aiheuttava pelaamisen muoto. 
Vuonna 2016 STM:n yhteydessä käynnistyneessä rahapelien toimeenpanon arvioin-
nissa puolestaan kiinniteettiin huomiota siihen, että Veikkauksen tuotekehitys painottuu 
raha-automaattipeleihin ja kivijalan ohella raha-automaattipelien haitat ja tarjonta ko-
rostuvat entistä enemmän sähköisessä kanavassa. Arviointiryhmän perustyössä, eli 
lausuntojen antamisessa Veikkauksen rahapelejä koskeviin asetusmuutosesityksiin 
raha-automaattipelit eivät kuitenkaan olleet juurikaan nousseet esiin, koska asetusta-
soinen sääntely on tältä osin vähäistä verrattuna useisiin muihin rahapeleihin. Arvioin-
tiryhmässä nähtiin näin ollen tarve tarttua haittojen hallinnan ja arviointiryhmän tehtä-
vän kannalta keskeiseen kokonaisuuteen. 
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Vuonna 2019 näkyvä osa julkista keskustelua oli kokemusasiantuntijavetoinen kam-
panja ja kansalaisaloite rahapeliautomaattien poistamiseksi kaupoista ja muista julki-
sista tiloista. Keskustelu rahapeliautomaattien sijoittelusta oli poikkeuksellisen laajaa ja 
aktiivista Suomen mittakaavassa. Merkittävässä roolissa olivat lisäksi erilaiset sidos-
ryhmät, kuten Veikkauksen kumppaniverkosto sekä edunsaajat, mutta myös pelihaitto-
jen vähentämiseen pyrkivät järjestöt ja kokemusasiantuntijat. Liikehdintä aiheen ympä-
rillä sai sosiaali- ja terveysministeriön rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittaris-
kien ja haittojen arviointiryhmän1 käynnistämään syksyllä 2019 selvitystyön parhaan 
saatavilla olevan raha-automaattipelejä koskevan tiedon koonniksi sääntelyn ja toi-
meenpanon muutostarpeiden arvioimista varten.  

Arviointiryhmän päätelmät (osa I: raportin luku 2) perustuvat raportin selvitysosan li-
säksi muihin kuulemisiin ja asiantuntija-arvioihin ja ottavat asiakokonaisuuteen kantaa 
selvitysosaa laajemmin. Päätelmissä on hyödynnetty myös eri maiden viranomaisten 
välistä yhteistyötä. Päätelmissä arviointiryhmä vetää yhteen rahapeliautomaattien ja 
automaattipelien sääntelyä, ohjausta ja rahapelin toimeenpanoa koskevia tarpeita ra-
hapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen eh-
käisyn ja vähentämisen näkökulmasta. 

Arviointiryhmä on osana prosessia kuullut Sosped-säätiön ja Terapu ry:n kokemusasi-
antuntijoita liittyen rahapeliautomaattien haittojen vähentämiseen ja pelirajoituksiin2 
sekä Veikkaus Oy:tä rahapeliautomaattien toimeenpanosta. Taustalla on myös Veik-
kauksen peli- ja pelaajadatan sekä pelitoiminnan tunnuslukujen analyysiä. Tältä osin 
on kuitenkin todettava, että arviointiryhmällä ei ole ollut käytössään näitä aineistoja siinä 
laajuudessa ja formaatissa kuin se olisi ollut arviointityön kannalta tarpeen. Tämä kyt-
keytyy myös osaksi sisäministeriön arpajaislakihanketta, jossa Veikkauksen peli- ja pe-
laajadatan kerääminen ja hyödyntäminen haittojen ehkäisyssä, seurannassa ja tutki-
muksessa on yhtenä kokonaisuutena selvitettävien asioiden listalla.  

                                                      
 
1 Myöhemmin raportissa ”arviointiryhmä”. 
2 Sosped-säätiön kannanotto haittojen hallinnasta 14.2.2020.: https://pelirajaton.fi/wp-
content/uploads/sites/2/2020/02/140220_STM_haittaryhmä.pdf (haettu 7.10.2020) 
Sosped-säätiön kannanotto toimivista hallinnan työkaluista 7.10.2019. https://peliraja-
ton.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/automaattien_hallintatyökalut_0710_haitta-
ryhmä-1.pdf (haettu 7.10.2020) 
Terapu ry:n lausunto rahapeliautomaateista 24.2.2020. https://www.te-
rapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lausunto_rahapeliautomaa-
teista_14.2.20.pdf (haettu 7.10.2020) 
Terapu ry:n lausunto koskien pakollista tunnistautumista ja siihen liittyvistä välineistä 
17.10.2019. https://www.terapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lau-
sunto_pelinhallintav%C3%A4lineist%C3%A4_17.10.19.pdf (haettu 7.10.2020) 

https://pelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/140220_STM_haittaryhm%C3%A4.pdf
https://pelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/140220_STM_haittaryhm%C3%A4.pdf
https://pelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/automaattien_hallintaty%C3%B6kalut_0710_haittaryhm%C3%A4-1.pdf
https://pelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/automaattien_hallintaty%C3%B6kalut_0710_haittaryhm%C3%A4-1.pdf
https://pelirajaton.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/automaattien_hallintaty%C3%B6kalut_0710_haittaryhm%C3%A4-1.pdf
https://www.terapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lausunto_rahapeliautomaateista_14.2.20.pdf
https://www.terapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lausunto_rahapeliautomaateista_14.2.20.pdf
https://www.terapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lausunto_rahapeliautomaateista_14.2.20.pdf
https://www.terapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lausunto_pelinhallintav%C3%A4lineist%C3%A4_17.10.19.pdf
https://www.terapu.net/uploads/1/1/5/8/115863743/terapu_ry_lausunto_pelinhallintav%C3%A4lineist%C3%A4_17.10.19.pdf
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Arviointiryhmä on osana asiakokonaisuutta tarkastellut rahapeliautomaattien sosioeko-
nomisen keskittymisen kokonaisuutta ja kuullut aiheeseen perehtyneitä keskeisiä tutki-
joita. Se on pyrkinyt selvittämään, miten tähän ongelmaan olisi hajasijoitettujen raha-
peliautomaattien osalta löydettävissä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Veikkaus on osal-
taan ollut aiheen tiimoilta aktiivinen ja toivonut arviointiryhmältä kehittämisehdotuksia. 
Johtopäätökset tästä prosessista sisältyvät arviointiryhmän päätelmiin. 

Raportin selvitysosassa (osa II: raportin luvut 3–5) kohdistetaan erityistä huomiota ka-
sinon ulkopuolelle sijoitettuihin, pelipisteissä tai erityisissä pelisaleissa oleviin rahapeli-
automaatteihin sekä verkossa (mukaan lukien mobiili) tarjolla oleviin automaattipelei-
hin. Selvitysosa perustuu aiemmalle tutkimukselle sekä maakohtaisille tarkasteluille. 

Raportin tavoitteena on tukea parhaaseen mahdolliseen tietoon pohjautuvaa päätök-
sentekoa rahapeliautomaattien ja automaattipelien sosiaalisten, terveydellisten ja ta-
loudellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kohderyhmiä ovat rahapelien 
toimeenpanon kannalta olennaiset tahot, mutta tavoite on ollut koota tietoa myös laa-
jemmin hyödynnettäväksi. Päätelmissä huomioidaan erityisesti sisäministeriön arpa-
jaislain uudistamista koskevan hankkeen tietopohjan täydentämistarpeet siltä osin, kun 
ne kykeytyvät selvityksen teemaan. Tietopohjan lisääminen ja kokoaminen tukee sa-
malla julkista ja poliittista keskustelua aiheen ympärillä.  

Arviointiryhmän päätelmissä pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisten alustavasti esillä 
olleiden sääntelyvaihtoehtojen vaikutuksista. Tässä yhteydessä huomioidaan myös ra-
portin viimeistelyvaiheessa julkisuuteen ja arviointiryhmän tietoon tullut Veikkaus Oy:n 
kannanotto omasta tahtotilastaan pakollisen tunnistautumisen ja osin pelirajoitusten tu-
levaisuuden osalta (ks. Veikkaus 2020b3).  

1.1 Haittanäkökulma 
Abbottin ja kollegoiden (2018) rahapelihaittojen viitekehys on kansainvälisesti tunnettu 
rahapelihaittojen kokonaishaittakehys. Siinä huomioidaan neljä haittoihin vaikuttavaa 
tekijää: 1) Rahapelitoiminnan yhteiskunnallinen konteksti, 2) pelaamiselle altistuminen, 
3) pelityyppi, 4) rahapelihaittojen ehkäisy sekä tuen ja hoidon tarjonta ja muut resurssit. 
Suomalaiset tutkijat ovat kansainvälisessä yhteistyössä kehittäneet myös toisenlaisia 
koko yhteiskunnan haittaperspektiivejä, kuten niin kutsutun julkisen edun kehyksen 

                                                      
 
3 Veikkaus (2020b). Veikkaus esittää pelisalien pakollisen tunnistautumisen aikaista-
mista – tavoitteena myös laajentaa netin tappiorajat koskemaan peliautomaatteja, 
27.8.2020. 
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(public interest framework) (Sulkunen ym. 2018/2019) sekä kansanterveydellisen ke-
hyksen (public health effects of gambling) (Latvala ym. 2019). 

Tässä raportissa tarkastellaan rahapeliautomaatteja ja automaattipelejä koko yhteis-
kunnan haittakehyksessä erityisesti arviointiryhmän toiminnan näkökulmasta. Arviointi-
työ kohdistuu sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittariskien arviointiin raha-
pelitoiminnassa. Näin ollen rahapeliautomaattien ja automaattipelien haittakehykseen 
kuuluu neljä ulottuvuutta: (1) rahapeliautomaattien ja automaattipelien piirteet ja omi-
naisuudet, (2) pelirajoituksen ja pelaamisen hallintakeinot, (3) rahapeliautomaattien ja 
automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus sekä (4) rahapelien markkinointi.  

Markkinointi jätettiin resurssisyistä raportin selvitysosan ulkopuolelle. Aihe on tällä het-
kellä esillä kehitystyössä ja tutkimuksessa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa 
että Helsingin Yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutki-
muskeskus CEACGissa. Käynnissä on muun muassa maailman tähän saakka suurin 
kartoitus peliyhtiöiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa Online Marketing of Gam-
bling -hankkeessa, jossa myös vertaillaan Suomen ja Ruotsin rahapelimarkkinointia. 
Tutkimushanketta varten on kerätty ja koodattu yli 13 000 rahapeliyhtiöiden julkaisua. 
Veikkauksen mainontaa on hiljattain tutkittu myös kansalaisten ja eri pelaajaryhmien 
näkökulmasta Rahapelitarjonnan tehtävä ja julkisuuskuva -hankkeessa (Egerer ym. 
2018). 

1.2 Käsitteet 
Tässä raportissa käsitellään rahapelin toimeenpanoa ja rahapeliautomaattien sekä au-
tomaattipelien haittojen hallintaa Manner-Suomessa. Ahvenenmaa jätetään tarkastelun 
ulkopuolelle. Pelitarjonnan osalta ahvenanmaalaisen PAF:in tarjonta määrittyy osaksi 
yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolista tarjontaa. Suomesta puhuttaessa viitataan jat-
kossa Manner-Suomeen. 

Arpajaislaki määrittelee arpajaiset toiminnaksi, johon osallistutaan vastiketta vastaan, 
ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahavoiton. 
Rahapelit puolestaan ovat sellaisia arpajaisia, joista pelaaja voi voittaa rahaa. Rahape-
lien toimeenpanolla puolestaan tarkoitetaan rahapelitoimintaa. Rahapelejä eivät ole vi-
deo-, konsoli-, tietokone- ja mobiilipelit tai muut sellaiset digitaaliset pelit, joita ei pelata 
rahasta tai rahapanoksilla. Rahapelejä ovat esimerkiksi lotto, raha-automaattipelit, raa-
putusarvat ja vedonlyöntipelit. Rahapelejä voi pelata sekä fyysisissä ympäristöissä että 
verkossa.  
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Rahapeliautomaatit 
Rahapeliautomaatit vaihtelevat suuresti teknologian, pelivalikoiman sekä voittojen ja 
panosten mukaan. Kansainvälisesti rahapeliautomaateista on käytössä lukuisia, osin 
rinnakkaisia nimityksiä: slot machine, fruit machine, EGM (electronic gaming machine) 
sekä lähinnä Australiassa käytössä oleva poker machine/pokie. Esimerkiksi Isossa-Bri-
tanniassa ja Itävallassa on käytössä myös termi AWP (amusement with prize), joka 
nimestään huolimatta maksaa voitot suoraan rahana ja pelin päävoitto voi olla samaa 
luokkaa kuin Suomen perinteisillä peliautomaateilla. Raja rahapeliautomaattien ja tai-
topeliautomaattien välillä on myös osin häilyvä. Brittien laajassa luokittelussa löytyy ka-
tegoria SWP (skill with prize), joka on rajattu rahapelaamisen ulkopuolelle. Yhdysval-
loissa VGT-kategoriaan (video gaming terminal) lukeutuu myös rahavoittoja antavia pe-
liautomaatteja, joissa pelaajan taidoilla on oleellinen merkitys.  

Rahapeliautomaatit ovat nykyään tyypillisesti tietokoneen ohjaamia kosketusnäytöllisiä 
pelikoneita, joissa voi olla laajakin pelivalikoima. Monissa automaateissa on mekaani-
sia elementtejä, kuten arvontakiekot tai painikkeet, vaikka pelin toiminta ja arvonta pe-
rustuvatkin täysin tietokoneen tuottamaan simulaatioon.  

Monissa maissa, kuten Ruotsissa ja Norjassa, peliautomaatit ovat VLT-koneita (video lot-
tery terminal), jotka eivät ulkoasultaan eroa perinteisistä peliautomaateista. Oleellisin ero 
on tekninen, sillä pelin arvonta tapahtuu verkon ylitse keskitetysti palvelimella, kun taas 
perinteisissä peliautomaateissa arvonta tapahtuu paikallisesti itse peliautomaateissa.  

Suomessa rahapeliautomaateilla viitataan yleisesti entisen Raha-automaattiyhdistyk-
sen, nykyisen Veikkauksen pelikoneisiin, joita on sijoitettu pelipisteisiin (kuten kauppoi-
hin, kioskeihin, huoltoasemille, ravintoloihin), pelikasinolle ja Veikkauksen pelisaleihin. 
Arpajaislaissa rahapeliautomaatteja kutsutaan nimellä raha-automaatti (ks. liite 1 kos-
kien raportissa käytettyä terminologiaa). Arpajaislain 3 §:n 2 momentin 4 kohdan mu-
kaan raha-automaatilla tarkoitetaan peliautomaattia tai -laitetta, jota pelaamalla pelaaja 
voi voittaa rahaa. Sisäministeriön asetuksessa Veikkaus Oy:n rahapelien pelisään-
nöistä (2017/1329) täydennetään määritelmää. Asetuksessa todetaan, että pelaaja 
maksaa haluamansa määrän pelaamista kolikkoina, seteleinä, rahakkeina, pelimerk-
keinä tai vastaavina taikka sähköisenä rahana ja pelaamisesta kerralla maksettava ra-
hamäärä on pelikohtaisesti rajoitettu. Suomessa rahapeliautomaattien arvonta toimii 
paikallisesti, vaikka päivitykset tapahtuvatkin verkon välityksellä.  

Suomesta löytyy myös edelleen ilman ikärajoja pelattavia tavaravoittoautomaateiksi 
määriteltyjä peliautomaatteja, jotka ulkoisesti muistuttavat perinteisiä hedelmäpelejä. 
Voitot maksetaan kuitenkin rahan sijaan poletteina, jotka voi vaihtaa liiketilassa muuhun 
rahanarvoiseen tavaraan.  



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:25 
 

15 
 
 

Arpajaislakiin lisättiin vuoden 2017 uudistuksen yhteydessä myös käsite erityisauto-
maatti. Käsitteellä tarkoitetaan rahapeliautomaattia, jolla pelataan ainoastaan tunnis-
tautuneena.  

Automaattipeli 
Automaattipelillä viitataan tässä raportissa rahapeliautomaattien tarjoamiin elektronisiin 
peleihin. Näitä pelejä on mahdollista pelata sekä rahapeliautomaatilla että verkon väli-
tyksellä pelintarjoajan sivustolla ja mobiilisovelluksen kautta. Rahapelaamisen kanavat 
vaikuttavat pelien saatavuuteen ja sääntelyyn.  

Nykyiset automaattipelit ovat useissa maissa tietokoneen operoimia ja niiden tulos pe-
rustuu sattumaan. Sattuman muodostamiseen käytetään ohjelmallista algoritmia tai ar-
vontalaitetta (Livingstone 2017). Suomen ulkopuolella automaattipelit toimivat usein 
myös verkossa, jolloin voittotodennäköisyydet muodostuvat verkkotasolla (Woolley & 
Livingstone 2010).  

Automaattipelit voidaan jakaa karkeasti perinteisiin hedelmäpeleihin, joissa tietokone 
simuloi pyöriviä arvontakiekkoja (engl. fruit machine), videopokeripeleihin, jotka simu-
loivat pokeripelejä (engl. video poker) sekä erilaisiin lotto-, keno, bingo- ja kasinopelejä 
simuloiviin peleihin (ks. Turner & Horbay 2004; Dowling ym. 2005; Sulkunen ym. 2019; 
Gainsbury ym. 2019; Pickering ym. 2020). 

Suomessa suurin osa nykyisistä rahapeliautomaateista on monipeliautomaatteja, 
joissa pelaaja voi kosketusnäytöltä valita haluamansa automaattipelin koneen laajasta 
pelivalikoimasta. Tyypillisesti yhdestä peliautomaatista löytyy yhden kategorian auto-
maattipelejä, kuten erilaisia pokereita tai hedelmäpelejä. Automaattipelejä on edelleen 
tarjolla laajasti myös niin kutsuttuina stand alone -versioina, jolloin tietyssä peliauto-
maatissa on saatavilla vain yksi erikseen määritetty peli. Rahapeliautomaatteja on 
suunniteltu ja valmistettu Suomessa 1930-luvulta lähtien ja 2010-luvulle asti pelipistei-
den peliautomaattit olivat käytännössä kokonaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 
itse suunnittelemia ja valmistamia. Kasinon peliautomaatit on alusta lähtien hankittu 
kansainvälisiltä valmistajilta. Nykyään Veikkaus ostaa erityisesti pelisalien automaat-
teja ja osin myös automaattipelien suunnittelua ulkopuolisilta toimijoilta.  

Erityinen pelisali 
Pelisalilla tai erityisellä pelisalilla tarkoitetaan yksinomaan tai pääasiallisesti rahapelien 
pelaamiseen varattua tilaa. Erityinen pelisali on Suomen lainsäädännössä käytössä 
oleva termi. Suomessa erityisiä pelisaleja ovat Veikkauksen ylläpitämät Pelaamot ja 
Feel Vegas -pelisalit. Rahapeliautomaatit ovat keskeisin pelisalien pelituote. Uuden 
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Veikkauksen myötä pelisalien pelivalikoima on laajentunut rahapeliautomaattien ja ka-
sinopelien ohella myös muihin Veikkauksen peleihin. 

Arpajaislain mukaan erityinen pelisali käsittää rahapelien pelaamiseen varatun fyysisen 
tilan ohella myös sellaisen sähköisen pelisivuston, jolla pelaaminen edellyttää rekiste-
röitymistä pelaaajaksi. Veikkauksen verkkosivusto on näin ollen arpajaislain mukainen 
erityinen pelisali.  

Pelipisteet ja hajasijoitus 
Pelipisteellä tarkoitetaan muuta rahapelien myyntipaikkaa kuin pelisalia tai pelikasinoa. 
Pelipisteitä ovat esimerkiksi baarien, ruokakauppojen, huoltoasemien tai kioskien kaltai-
set puolijulkiset tilat, joihin on sijoitettu rahapeliautomaatteja. Pelipisteeseen sijoitetusta 
rahapeliautomaatista voidaan käyttää myös nimitystä hajasijoitettu rahapeliautomaatti.  

Suomen kaikki pelipisteet ja niiden rahapeliautomaatit ovat nykyään valvotuissa liiketi-
loissa erikseen rajatulla alueella. Valvovaa henkilökuntaa on koko ajan paikalla korkein-
taan 15 metrin päässä peliautomaateista. Osassa hajasijoituspaikoista, etenkin baareissa, 
kontrolloidaan myös sisäänpääsyä ja esimerkiksi pelaajan ikää tai päihtymystilaa. 

Kontrollin ja valvonnan lisäksi toinen keskeinen, ja osin jopa keskeisempi, pelisalin ja 
pelipisteen erottava tekijä on se, kenen tilasta on kyse. Erotuksena pelisaleista, jotka 
ovat Veikkauksen omia ja pääasiassa pelaamiseen tarkoitettuja tiloja, pelipisteet ovat 
jälleenmyyjien hallinnoimia tiloja, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on jokin muu kuin 
rahapelien pelaaminen.  

Pelikasino 
Pelikasinolla tai kasinolla viitataan valvottuun tilaan, jossa sijaitsee yleensä kasinope-
leiksi luokiteltuja pöytäpelejä sekä rahapeliautomaatteja. Esimerkiksi Suomen arpajais-
lain mukaan pelikasinossa voidaan pitää muiden rahapelien ohella pelaajan käytettä-
vänä sellaisia rahapeliautomaatteja ja kasinopelejä, joissa mahdollinen häviö voi olla 
ilmeisessä epäsuhteessa ainakin joidenkin osallistujien maksukykyyn. Pelikasinon au-
tomaattipelit ovat tyypillisesti piirteiltään korkeamman riskin pelejä verrattuna esimer-
kiksi pelipisteiden automaatteihin, sillä pelikasinoissa on sallittu muun muassa korke-
ammat pelipanokset ja -voitot.  

Toisin kuin joissain muissa maissa, Suomessa pelikasinoon tultaessa pelaajan on aina 
tunnistauduttava. Tämän perusteella kasinoille haettavia pääsykieltoja on mahdollista 
valvoa tehokkaasti. Suomen nykylainsäädännön mukaan kasinolle on mahdollista 
saada enimmillään vuoden kestävä pääsykielto. Tässä selvityksessä ei resurssisyistä 
tarkastella erikseen pelikasinon raha-automaattipelejä. 
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Osa I: Arviointiryhmän päätelmät 

2 Tilannearvio haittojen hallinnasta 
Kaikki haittaelementit yhtäaikaisesti huomioivaa tutkimustietoa on yleisesti hyvin hei-
kosti saatavilla. Tämä on haaste, kun arvioidaan olemassa olevan tutkimustiedon so-
vellettavuutta ja pohditaan tietopohjaa automaattipelien toimeenpanoa koskeville pää-
töksille.  

Tietopohjan käytännön sovellettavuutta vaikeuttaa myös se, että automaattipelien ja 
rahapeliautomaattien asemassa osana rahapelaamisen kokonaisuutta ja pelikulttuuria 
on suuria maiden ja alueiden välisiä eroja. Kuten edellä on mainittu, arviointityö ja 
päätelmät pohjautuvat eri lähteistä koottavaan parhaaseen tietoon ja asiantuntija-arvi-
oihin. Seuraavassa alaluvussa tiivistetään arviointiryhmän päätelmät. Tämän jälkeen 
luvussa 2.2 avataan tarkemmin esitetyt päätelmät eri haittaulottuvuuksien alle koot-
tuina sekä tarjotaan suosituksia ja ehdotuksia käytänteiden muuttamiselle. Haittaulot-
tuvuudet ovat: pelien piirteet ja rahapeliautomaattien ominaisuudet (2.2.1), pelirajoi-
tukset ja pelaamisen hallintakeinot (2.2.2), rahapeliautomaattien ja automaattipelien 
saatavuus ja saavutettavuus (2.2.3) sekä automaattipelien markkinointi (2.2.4). 

2.1 Tiivistelmä arviointiryhmän päätelmistä 
Arviointiryhmän keskeinen ja kokoava päätelmä on, että rahapeliautomaattien ja auto-
maattipelien toimeenpanoa koskevissa ratkaisuissa tulisi haittojen ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi tarkastella haittoihin vaikuttavia eri ulottuvuuksia yhdessä parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Nämä ulottuvuudet ovat pelien piirteet ja 
rahapeliautomaattien ominaisuudet, pelirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot sekä 
rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus. Rahapelien 
suoran toimeenpanon lisäksi kokonaisuuteen kuuluu rahapelien markkinointi. Myös 
maksujärjestelyjä tulisi tarkastella haittojen näkökulmasta, sillä lisääntyneillä maksu-
mahdollisuuksilla on yhteys haittariskiin ja ne kuuluvat laajassa mielessä osaksi saavu-
tettavuuden kokonaisuutta.  

Mainittujen haittaulottuvuuksien osana tulisi varmistaa automaattipelien tuotekehityk-
sen ohjaus kasvavan haittapotentiaalin näkökulmasta, nykyistä yksityiskohtaisempi ra-
hapelien haittariskien jaottelu, pakollisen pelitapahtumakohtaisen tunnistautumisen kat-
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tava käyttöönotto ja siihen liitettävät pakolliset ja tehokkaat pelirajoitukset sekä pelaa-
misen hallintakeinot. Peli- ja pelaajadatan tehokas käyttö haittojen ehkäisyssä ja vä-
hentämisessä tulisi varmistaa esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisella velvoitteella pelin-
järjestäjälle (omsorgsplikt) sekä varmistamalla datan laaja saatavuus tutkimus- ja arvi-
ointityöhön.  

Haittojen hallintaa tulisi toteuttaa entistä enemmän pelaamisympäristö- ja jakeluka-
navakohtaisesti. Rahapelien sijoittelun keskittymistä sosioekonomisesti heikoimmille 
alueilla tulee arviointiryhmän mukaan vähentää. Tarkoituksenmukaisin rahapeliauto-
maattien sijoittelupolitiikka määrittyy osana haittaelementtien kokonaisuutta. Rahapeli-
automaattien hajasijoitusmallin tulevaisuutta ei ole mielekästä ratkaista irrallaan muista 
haittariskeihin vaikuttavista elementeistä. Käytännössä vaihtoehdot ovat joko hajasijoi-
tettujen automaattien poistaminen kokonaan tai nykyisen mallin kehittäminen tehok-
kaammin haittoja torjuvaksi. Sen sijaan nykyisten laajalla volyymillä hajasijoitettujen au-
tomaattien siirtäminen nykyisiin tai niitä varten perustettaviin uusiin pelisaleihin ei näyt-
täydy varteenotettavana vaihtoehtona. 

Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että yksinoikeusjärjestelmän potentiaali haittojen eh-
käisyssä ja vähentämisessä otetaan järjestelmällisemmin kaikilla haittojen hallinnan 
osa-alueilla käyttöön. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarjonnan saatavuutta tulisi 
samalla pyrkiä vähentämään, koska tältä osin tarjonta on rahapelien toimeenpanoon 
kohdennettavien sääntelytoimien ulottumattomissa. Markkinoinnin osalta arviointi-
ryhmä toteaa johtopäätöksenään, että automaattipelin markkinoinnista (sisältäen niin 
sanotun tuoteinformaation) tulisi kokonaan luopua. Veikkaukselle tulisi lisäksi asettaa 
velvollisuus informoida pelaajia automaattipelien erityisestä haitallisuudesta. 

2.2 Arviointiryhmän päätelmät ja suositukset 
Päätelmä 1. Rahapeliautomaattien ja automaattipelien toimeenpanoa koskevissa 
ratkaisuissa tulisi haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarkastella haittoi-
hin vaikuttavia eri ulottuvuuksia yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi.  

Nämä ulottuvuudet ovat: 1) pelien piirteet ja rahapeliautomaattien ominaisuudet, 2) pe-
lirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot sekä 3) rahapeliautomaattien ja automaattipe-
lien saatavuus ja saavutettavuus. Rahapelien suoran toimeenpanon lisäksi tähän ko-
konaisuuteen kuuluu myös 4) rahapelien markkinointi. 
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Olennaista on rakentaa kokonaisuus, jossa toimenpiteet tukevat johdonmukaisesti ja 
suunnitellusti toisiaan. Ainoastaan tällä tavalla on mahdollista rakentaa rahapelihaitto-
jen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta optimaalinen lopputulos. Arpajaislain uudista-
misen osalta tämä tarkoittaa sitä, että aihepiiriin linkittyviä linjauksia ei tulisi tehdä yksi 
kerrallaan, vaan tarkastella pikemminkin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kokonaisvaltai-
semmin. Arpajaislain uudistamista koskevat linjaukset tulisi tehdä arpajaislakihankkeen 
aikataulun mukaisesti. Päätöksenteon tulisi pohjautua tutkittuun tietoon ja huolelliseen 
vaikutusten arviointiin haittojen ehkäisyn näkökulmasta. Ohjausta, valvontaa ja osin 
myös sääntelyä on haittojen ehkäisyn näkökulmasta tarpeen lisätä nykyisen vahvasti 
Veikkauksen itsesääntelyyn nojaavan rahapeliautomaattien ja automaattipelien haitto-
jen hallinnan kokonaisuuteen.   

Yksi melko vähän esillä ollut rahapeliautomaattien haittapotentiaaliin ja saavutettavuu-
teen kytkeytyvä yksityiskohta on pelikoneiden maksujärjestelyt. Arviointiryhmän näke-
myksen mukaan maksutapojen yleistä kehitystä on seurattava. Mahdolliset uudet mak-
sutavat on arvioitava rahapelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta ja suhteuttava ne muihin 
haittoihin liittyviin toimeenpanon elementteihin. Uusia maksutapoja on tarkasteltava rin-
nan käytössä olevien pelirajoitusten ja pelinhallintavälineiden kanssa. Korttimaksumah-
dollisuus ja setelitunnistimet ovat osaltaan lisänneet automaattien saavutettavuutta ja 
lisääntyneillä maksumahdollisuuksilla on yhteys haittariskiin. 

2.2.1 Rahapeliautomaattien ja automaattipelien piir-
teet ja ominaisuudet 

Päätelmä 2. Automaattipelien tuotekehitystä tulee ohjata ja tuotepiirteiden sään-
telytarpeet arvioida  

Automaattipelien riskiprofiili kehittyy huolestuttavalla tavalla erityisesti internetympäris-
tössä. Arpajaislaki sisältää valtuudet säännellä automaattipelin tuotepiirteitä asetusta-
solla. Käytännössä tuotekehitys on kuitenkin haittojen ehkäisyn näkökulmasta vahvasti 
Veikkauksen omavalvonnan piirissä. Viranomaisohjausta tulisi vahvistaa ja tarvittaessa 
asetustasoista sääntelyä eri tuoteominaisuuksien osalta lisäämällä varmistaa, että au-
tomaattipelien riskiprofiili on hallinnassa. Riskiprofiilin tarkastelu on tärkeää tehdä pe-
laamisympäristökohtaisesti (ks. päätelmä 6). Tarpeet tuotepiirteiden sääntelyn tarken-
tamiselle on arvioitava erikseen asianosaisten viranomaisten yhteistyössä. Asetusta-
soinen sääntely on arviointiryhmän näkemyksen mukaan käytävä läpi kaikkien rahape-
lien osalta ja vahvistettava sääntelyn painottumista sosiaalisten, taloudellisten ja ter-
veydellisten haittojen ehkäisyn kannalta olennaisiin asioihin.  

Mikäli kivijalkaan jatkossa sijoitetaan pelikoneita paikkoihin, joissa liikkuu ihmisiä 
muussa kuin rahapelaamisen tarkoituksessa, tulisi erityisesti näiden automaattipelien 
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ominaisuuksiin ja myös itse pelikoneiden ominaisuuksiin kiinnittää huomiota (ks. myös 
päätelmä 6). Rahapeliautomaatit eivät saisi olla liian huomiota herättäviä esimerkiksi 
visuaalisten tai ääneen perustuvien elementtiensä puolesta. Tämä tulisi huomioida eri-
tyisesti paikoissa, joissa liikkuu alaikäisiä. 

Kivijalan automaattipelien tuotepiirteiden osalta on pidettävä tarkoin huoli siitä, että tar-
jonta ei seuraa internetmaailman kehitystä, jossa pelituotteiden riskiprofiili on kasvanut. 
Raha-automaattipelien tarjonta ja tuotekehitys on yhä kansainvälisempää, ja kehitys-
kulku vie kohti nopeampia, palkitsevampia, viihteellisempiä ja interaktiivisempia pelejä. 
Perustuotepiirteiden ohella peleihin sisältyy uudenlaisia lisäelementtejä tai oheispelejä, 
jotka saattavat lisätä peliin uppoutumista sekä tehdä entistä vaikeammaksi hahmottaa 
pelin kulkua ja seurata omaa pelaamista. Siksi on perusteltua olla huolissaan automaat-
tipelien mahdollisesti yhä kasvavasta haittapotentiaalista.  

Veikkauksen verkkosivustolla tarjolla olevat pelit ovat keskimäärin haittapotentiaaliltaan 
korkeammalla kuin fyysisiin ympäristöihin, niin sanottuun kivijalkaan kasinon ulkopuo-
lelle sijoitettujen automaattien pelit. Erityisissä pelisaleissa ja hajasijoitetuista automaa-
teista 18 vuoden ikärajalla varustetuissa pelipisteissä sijaitsevat automaatit sisältävät 
keskimäärin hieman korkeamman haittapotentiaalin pelejä kuin kauppoihin, kioskeille 
ja liikenneasemille sijoitetut rahapeliautomaatit. Pelipanoksia ja -voittoja koskevien ero-
jen lisäksi erot näkyvät pelien muissa piirteissä ja ominaisuuksissa. Rahapeliautomaatit 
ovat myös ulkomuodoltaan hieman maltillisempia ja vähemmän huomiota herättäviä 
pelipisteissä, joskin konekanta on uusiutunut viimeisten vuosien aikana.  

Päätelmä 3. Tarvitaan uutta rahapelien haittariskien jaottelua 

Tällä hetkellä rahapelit jaotellaan ohjauksessa ja sääntelyssä haittariskin mukaan pu-
naisiin ja vihreisiin peleihin ja jaottelun pohjalta määrittyy pelin markkinoinnin sallitta-
vuus. Arpajaislaissa olisi arviointiryhmän näkemyksen mukaan tarve varmistaa mah-
dollisuus ottaa nykyistä luokittelua monipuolisempi jaottelu käyttöön haittojen ehkäise-
miseksi ja vähentämiseksi. Tämä jaottelu ohjaisi pelaajien informointia ja automaattipe-
lien toimeenpanoa kaikilla sen osa-alueilla. Riskiprofiilin tarkastelu tehtäisiin aina pe-
laamisympäristökohtaisesti (ks. saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat päätelmät 
2.2.3).  

Automaattipelien erityisen haitallisuuden tulisi näkyä selkeämmin rahapelien luokitte-
lussa. Automaattipelien riskiprofiileissa on myös huomattavia sisäisiä eroja. Rahapelien 
ja automaattipelien erilaiset haittaprofiilit tulisi huomioida kaikessa rahapelien toimeen-
panossa. Arviointiryhmän näkemyksen mukaan Veikkaukselle tulisi säätää informointi-
velvoite pelin haittariskistä. Velvoitteen tulisi koskea ainakin automaattipelejä ja siinä 
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tulisi huomioida tarpeenmukaisesti automaattipelien sisäiset erot. Monipuolisempaa ra-
hapelien jaottelua olisi mahdollista hyödyntää myös markkinoinnin sääntelyssä ja sal-
littavuuden arvioimisessa (markkinointi ks. päätelmä 9). 

2.2.2 Pelirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot 

Päätelmä 4. Pakollinen tunnistautuminen kaikkeen raha-automaattipelaamiseen 

Arviointiryhmä kannattaa pakollisesti tunnistautuvan pelaamisen laajaa ja kattavaa 
käyttöönottoa. Pelisaleissa pelien ja peliympäristön riskitaso on pelipistepelaamista 
korkeampi. Rahapeliongelma ja riskitason pelaaminen on pelisaleissa yleisempää kuin 
Veikkauksen verkkosivustolla ja pelipisteissä (Salonen ym. 2020). Pakollinen tunnis-
tautuminen on arviointiryhmän näkemyksen mukaan laajennettava erityisiin pelisalei-
hin. Arviointiryhmän näkemys vastaa tältä osin Veikkauksen 27.8.2020 tiedotteessaan 
(Veikkaus 2020b) esittämiä suunnitelmia pakollisesti tunnistautuvan pelaamisen laa-
jentamisesta ja aikataulusta.  

Pakollisen tunnistautumisen laajentamisen yhteydessä käydyssä keskustelussa on ol-
lut automaattien osalta esillä kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa. Toisessa pakollinen 
tunnistautuminen laajenisi erityisiin pelisaleihin siten, että kaikki pelitapahtumat tapah-
tuisivat tunnistautuneena. Toisessa, kevyemmässä mallissa pelaaja tunnistautuisi peli-
saliin sisäänpääsyn yhteydessä. Arviointiryhmä painottaa, että haittojen ehkäisyn kan-
nalta tehokkaampi malli on pelitapahtumakohtainen tunnistautuminen, mikä mahdollis-
taa tehokkaat pelirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot. Helsingin ja tulevan Tampe-
reen kasinon osalta tunnistautumisen laajentaminen tulisi suunnitella haitta-asiantunti-
joiden kanssa erityisesti tietopohjaisten pelirajoitusten, hallintatyökalujen ja interventi-
oiden varmistamiseksi. Arviointiryhmän näkemyksen mukaan pakollisesta tunnistautu-
misesta ja sen pelitapahtumakohtaisuudesta tulisi säätää arpajaislaissa. 

Päätelmä 5. Pakolliset, tehokkaat pelirajoitukset, interventiot ja hallinnan työkalut 
käyttöön 

Kivijalan automaattipeleihin tulee varmistaa tehokkaat pelirajoitukset ja pelaamisen hal-
linnan työkalut. Arviointiryhmän suorittama pelirajoituskokonaisuuden arviointi on datan 
saannin viivästymisen takia edelleen kesken. Arvioinnin valmistumisen yhteydessä pe-
lirajoitukset ja pelaamisen hallinnan työkalut on aiheellista käydä kokonaisuutena läpi 
ja arvioida kehittämistarpeet niin automaattipelaamisen kuin muun rahapelaamisen 
osalta. Laajan pakollisen tunnistautumisen toteutuessa Suomessa on mahdollista ottaa 
käyttöön kattavasti kaikkea laillista pelaamista koskevia hallinta- ja rajoituskeinoja, mikä 
on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellista.  
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Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että pakolliseen tunnistautumiseen liitetään lisäksi riski-
käyttäytymisen tunnistamisen ja interventioiden työkaluja myös kivijalkaan. Lisäksi on 
panostettava haittojen ehkäisyä tukevan asiakasviestinnän kehittämiseen ja käyttöön-
ottoon peleissä, peleihin liittyvissä viestintäkanavissa ja yleisesti yhteiskunnassa. Ris-
kikäyttäytymisen tunnistamisen ja interventioiden käyttöönoton varmistamiseksi arvi-
ointiryhmä esittää, että Veikkaukselle kirjattaisiin Ruotsin malliin (omsorgsplikt) perus-
tuen velvollisuus tähän. Arpajaislain uudistamisen yhteydessä Veikkaus olisi velvoitet-
tava käyttämään pelidataa pelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Automaatti-
pelaamista koskevan ja muun peli- ja pelaajadatan saatavuus osaksi 52 §:n työtä ja 
sen mukaista arviointityötä on tärkeää varmistaa riittävän tietopohjan ja parhaiden käy-
täntöjen käyttöönoton varmistamiseksi. Rahapelihaittojen erityisosaamista tulisi hyö-
dyntää tämänkin kokonaisuuden käytännön toteutuksen suunnittelussa. Peli- ja pelaa-
jadatan laajempaa tutkimuskäyttöä tulisi myös edistää. 

2.2.3 Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saa-
tavuus ja saavutettavuus 

Päätelmä 6. Jakelukanava ja kivijalan pelaamisympäristöt huomioitava saata-
vuutta ja saavutettavuutta arvioitaessa  

Internet- ja kivijalkaympäristöt ovat pelaamisympäristöinä erilaisia ja niihin liittyy erilai-
sia haittoja. Samoin kivijalan pelaamisympäristöjen välillä on eroja. Rahapelien sään-
telyssä, ohjauksessa ja rahapelien toimeenpanossa tulee aina huomioida pelaamisym-
päristön vaikutus kokonaisuuteen.  

Tarkoituksenmukaisin rahapeliautomaattien sijoittelupolitiikka määrittyy osana haitta-
elementtien kokonaisuutta. Hajasijoituksen eli pelipistepelaamisen tulevaisuutta ei ole 
mielekästä ratkaista irrallaan muista haittariskeihin vaikuttavista elementeistä. Pelaa-
misympäristöjen riskiprofiileissa on eroa ja nämä erot pitäisi paremmin tunnistaa (ks. 
myös päätelmä 4). Käytännössä vaihtoehtoina on joko poistaa hajasijoitetut automaatit 
kokonaan markkinoilta tai kehittää nykyisestä mallista tehokkaammin haittoja torjuva 
Norjan mallia mukaillen. Sen sijaan nykyisten laajalla volyymillä hajasijoitettujen auto-
maattien siirtäminen nykyisiin tai niitä varten perustettaviin uusiin pelisaleihin ei näyt-
täydy varteenotettavana vaihtoehtona. 

Rahapeliautomaattien määrä on yksi saatavuuden mittari, mutta sen ohella on tärkeää 
seurata ja kontrolloida pelaamisympäristöjen määrää ja laatua. Sijoituspaikkojen määrä 
on näistä kahdesta olennaisempi tekijä. Pelipisteiden määrää ja laatua tulisi voida ase-
tustasolla säädellä, mikäli niin sanottu hajasijoitus jollain tavoin jatkuu. Tällöin tarvitaan 
asetuksenantovaltuuden täsmentäminen pelaamisympäristöjen laadun sääntelyn mah-
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dollistamiseksi riittävällä tasolla. Nykyinen arpajaislaki ei mahdollista pelipisteiden mää-
rän, sijainnin ja erilaisten jakelutapojen muiden piirteiden (kuten anniskelu) sääntelyä 
asetuksella.  

Mikäli hajasijoituksesta ei kokonaan luovuta, on tärkeää varmistaa, että kaikki olennai-
set haittaelementit toteutuvat haittojen ehkäisyn näkökulmasta tehokkaalla tavalla. Täl-
lainen Norjan mallia mukaileva ratkaisu huomioisi kaikki seuraavat elementit:  

1. sallittujen sijoituspaikkojen entistä tiukempi kontrollointi, 
2. pelien ja pelikoneiden piirteiden kontrolli, 
3. pelien aukioloaikojen kontrolli ja yöllisen pelaamisen yleisyyden arviointi, 
4. tehokkaat pakolliset pelirajoitukset ja pelaamisen hallintatyökalut, 
5. räätälöidyt interventiot ja viestit riskipelaamista tunnistavan Vasa -mallin 

tai vastaavan myötä, 
6. aktiiviset pelaamisen sosioekonomisen keskittymisen vähentämiseen 

tähtäävät toimet muun muassa sijoittelupäätöksiin sekä 
7. maksutapojen kehityksen seuraaminen: mahdolliset uudenlaiset maksu-

tavat on arvioitava huolella rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen 
näkökulmasta.  

Keskeisiä haittojen hallinnan elementtejä ei saa jättää yksin Veikkauksen päätöksen-
teon varaan. Olennaista on, että haittojen hallinnan kaikki elementit käytäisiin läpi 
osana arpajaislakihankkeen päätöksentekoa ja arvioitaisiin huolella haittojen ehkäisyn 
näkökulmasta. Jo arpajaislain uudistamisen edelliseen vaiheeseen liittyvässä lausun-
nossaan arviointiryhmä totesi automaattien haittojen hallinnan osalta, että automaatti-
pelien tuotekehitys, jakelu ja saatavuus ovat liian paljon Veikkauksen itsesääntelyn va-
rassa. Asetuksenantovaltuuksien tarkistaminen, täydentäminen ja tehokas käyttö hait-
tojen ehkäisemiseksi olisi tarpeen varmistaa arpajaislakihankkeessa. 

Veikkaus on viime aikoina tehnyt omaehtoisia päätöksiä, jotka näyttäytyvät hyvinä osa-
tekijöinä rahapeliautomaatien haittojen hallinnan tehostamisessa. Nämä päätökset ovat 
askel oikeaan suuntaan. 

Päätelmä 7. Rahapeliautomaattien sijoittelun keskittymistä sosioekonomisesti 
heikommille alueille tulee vähentää ja sijoittelupolitiikassa pitäisi huomioida haa-
voittuvassa asemassa olevat ryhmät 

Rahapelaamisen ja siihen liittyvien haittojen keskittyminen sosioekonomisesti heikom-
massa asemassa oleville on ongelma, johon on järjestelmällisesti haettava ratkaisuja. 
Rahapeliautomaattien osalta tämä keskittyminen liittyy tutkimustiedon perusteella (Se-
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lin ym. 2018; Raisamo ym. 2019) siihen, että automaattien tiheys on suurinta sosioeko-
nomisesti heikommilla alueilla. Rahapelaamisen sosioekonominen keskittyminen ja sen 
kytkeytyminen osin toimeenpanon ratkaisuihin ei ole ainoastaan suomalainen haaste. 

Arviointiryhmä on osana rahapeliautomaattien ja automaattipelien haittojen hallinnan 
asiakokonaisuutta käynyt asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa keskusteluja siitä, miten 
ja millä tasolla sosioekonomisen keskittymisen ongelmaan olisi kivijalan rahapeliauto-
maattien sijoittelukäytännöissä löydettävissä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Veikkaus 
on osaltaan ollut aiheen tiimoilta aktiivinen ja toivonut arviointiryhmältä kehittämisehdo-
tuksia osaksi oman toimintansa kehittämistä.  

Yleistä sijoittelupolitiikkaa tulee voida toteuttaa taloudellisesti järkevällä tavalla, mutta 
haittojen ehkäisytehtävän tulee näkyä vahvasti käytännön ratkaisuissa rahapeliauto-
maattien sijoittelussa. Myös alaikäiset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät 
tulisi huomioida ratkaisuissa. Arviointiryhmä ehdottaa kolmea asiakokonaisuutta, joiden 
avulla voidaan pyrkiä vähentämään keskittymistä; 

1. tarkistuslistan tuottaminen rahapeliautomaattien sijoittelupäätösten teke-
miseen, 

2. korkean riskin alueiden määrittäminen, 
3. peli- ja pelaajadatan analyyseihin perustuva tietopohjan täydentäminen. 

Ratkaisujen toimivuus riippuu paljon myös siitä, millaista jakelupolitiikkaa rahapeliauto-
maattien osalta jatkossa harjoitetaan. Muutoksen toteutumista on tärkeää myös seurata 
ja arvioida. Hajasijoitusjärjestelmästä luopuminen tai sen merkittävä supistaminen veisi 
tarjontaa todennäköisesti korkean asukastiheyden alueilta enemmän liikekeskuksiin ja 
kulkuliikenteen keskittymien ääreen. Tällä saattaisi olla positiivinen vaikutus rahapeli-
automaattien tarjonnan ja pelaamisen sosioekonomiseen keskittymiseen. Saatavuuden 
muutosten seuraukset näkyvät todennäköisesti voimakkaimmin juuri alimpien sosio-
ekonomisten väestöryhmien pelaamisessa ja pelihaitoissa. 

Selvityksen liitteenä (liite 2) on tutkijoiden tutkimuskirjallisuuden perusteella laatima 
pohja tarkistuslistaksi sijoituspäätöksien tekemiseen. Listaan on koottu ne olennaiset 
tekijät, joiden on tutkimuksissa todettu selittävän automaattien sijoittelun ja pelaamisen 
välisiä vaikutuksia. Se ei rajoitu vain sosioekonomisiin tekijöihin, vaan ottaa myös huo-
mioon sijoittelun suhteessa esimerkiksi kouluihin. Listaa ei ole tarkoitettu valmiiksi työ-
kaluksi, vaan sen hyödyntäminen ja jatkokehittämisen tarpeet riippuvat rahapeliauto-
mattien yleisen jakelupolitiikan valinnoista. Lista soveltuu erityisesti suuriin kaupunkei-
hin ja nykyisenkaltaisen sijoittelupolitiikan oloihin.  
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Päätelmä 8. Yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen ja ulkopuolisen tarjonnan ra-
joittaminen  

Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että yksinoikeusjärjestelmän potentiaali haittojen eh-
käisyssä ja vähentämisessä otetaan järjestelmällisemmin kaikilla haittojen hallinnan 
osa-alueilla käyttöön. Yksinoikeusjärjestelmässä on mahdollisuus asettaa kattavasti yk-
sityiskohtaisia, kaiken tunnistautuneen pelaamisen sisältäviä kulutusrajoja ja pelaami-
sen hallintavälineitä. Tunnistautumisen laajentaminen edistää tätä potentiaalia.  

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarjonnan saatavuutta tulisi samalla pyrkiä vä-
hentämään, koska tältä osin tarjonta on rahapelien toimeenpanoon kohdennettavien 
sääntelytoimien ulottumattomissa. Kuluttajansuojaa, riittävien pelaamisen hallinnan vä-
lineiden sekä tehokkaiden pakollisten pelirajoitusten tarjoamista pelaajille tai pelituot-
teiden kontrollia ei voida varmistaa.  

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarjonnan riskitaso on keskimäärin Veikkauksen 
tarjontaa kovempi. Se on tuotepiirteiden osalta kirjavaa ja pitää sisällään osin sellaisia 
ominaisuuksia, joiden tarjoamisesta on syytä kokonaan pidättäytyä. Kuten arviointi-
ryhmä on muissakin yhteyksissä todennut, haittojen ehkäisyn tavoitteen tulee läpileik-
kaavasti ohjata koko rahapelitoimintaa. Sellaisia tuotepiirteitä, tuotteita tai muitakaan 
kanavointikykyä turvaavia pelipiirteitä ei voida sallia, jotka ruokkivat erityisellä tavalla 
epätervettä pelikäyttäytymistä.  

Muun muassa pakolliset itse asetattavat rahansiirto- ja tappiorajoitukset sisältävä Veik-
kauksen sähköisiä pelejä toistaiseksi koskeva pelirajoituskokonaisuus antaa jonkin ver-
ran liikkumavaraa sallia tuotekehittelyä verkossa ja perustelee tarjonnan kehittämistä 
suhteessa monopolin ulkopuoliseen tarjontaan, kunhan se tehdään maltillisesti. Arvi-
ointiryhmä painottaa kuitenkin, että pelirajoituskokonaisuuden arviointi on kesken ja 
olemassa oleva tietopohja kaipaa täydentämistä. Samoin itse pelirajoituskokonaisuu-
den elementtejä tulisi tarkastella ja kehittää kasvavan tietopohjan mukaisesti.  

Lisenssimalleissa pelirajoituselementit ja pelaamisen hallinnan välineet ovat pelikieltoja 
lukuun ottamatta aina toimija- tai lisenssinhaltijakohtaisia ilman keskitettyä asettamis-
mahdollisuutta. Sama sirpaleisuus koskee peli- ja pelaajadataa ja sen potentiaalia. Näi-
hin lisenssijärjestelmän haasteisiin on ainakin Ruotsissa vastikään havahduttu (Betän-
kande av Jämlikhetskommissionen, Statens offentliga utredningar SOU 2020:46). Yk-
sinoikeusjärjestelmä tarjoaa datan käytölle erityistä potentiaalia, joka tulisi myös täysi-
mittaisesti ottaa käyttöön osana haittojen hallinnan tehostamista.  

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen rahapelitarjonnan mahdollisuus tulee huomioida 
myös arvioitaessa kivijalan rahapeliautomaattien tarjonnan rajoittamista voimakkailla 
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saatavuuteen keskittyvillä muutoksilla. Laittomat fyysiset peliautomaatit saatiin pitkälti 
kitkettyä Suomesta 1990-luvun loppuun mennessä. Kuitenkaan esimerkiksi Puolan ja 
Ruotsin kokemusten näkökulmasta ei voida poissulkea riskiä laittoman tarjonnan nou-
susta laillisen rinnalle. Haittojen ehkäisyn ja hoidon kannalta lainvastaisen, sääntelyn 
ulkopuolisen markkinan syntyminen ja kasvu ovat huonoimpia mahdollisia skenaarioita. 
On myös syytä tarkkailla, millaisia vaikutuksia rahapeliautomaattien jo käynnistyneillä 
vähentämistoimilla on. Toistaiseksi on ollut viitteitä siitä, että poistettujen rahapeliauto-
maattien tilalle on tullut markkinoille tavaravoittoautomaatteja. Ilmiön laajuudesta ja 
haittavaikutuksista ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa. Huomattavaa on, että näillä 
peleillä ei ole ikärajoja.  

2.2.4 Markkinointi 

Päätelmä 9. Automaattipelejä ja rahapeliautomaatteja ei tulisi markkinoida 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien erityisen haitallisuuden vuoksi niiden mark-
kinoinnista tulisi arviointiryhmän näkemyksen mukaan luopua ensisijaisesti kokonaan. 
Markkinoinnista luopumisen tulisi kattaa arviointiryhmän mukaan myös ns. pelikohdein-
formaatio. Sen sijaan valistustarkoituksessa pelaamisen hallintaa ja tietoista valintaa 
tukeva pelejä ja niiden luonnetta koskeva informaatio pitäisi varmistaa pelaajien saata-
ville. Veikkaukselle tulisi tämän varmistamiseksi asettaa velvollisuus informoida pelaa-
jia automaattipelien erityisestä haitallisuudesta, tarvittaessa erikseen automaattien si-
säisen riskijaottelun mukaisesti (ks. päätelmä 3). Mikäli jatkossa rahapeliautomaattien 
markkinointi tai tuoteinformaatio joiltain osin sallitaan, ehdottaa arviointiryhmä markki-
nointipykälään lisättäväksi edellä mainittua informointivelvoitetta pelin haitallisuudesta. 

Tunnistautumisen laajenemisen myötä on tärkeää varmistaa myös, ettei sen myötä laa-
jenevaa peli- ja pelaajadataa käytetä pelaamiseen kannustamiseen, vaan haittojen eh-
käisemiseksi ja vähentämiseksi (ks. päätelmä 4). Rahapelitarjonnan pitäisi kaikilta toi-
meenpanoon liittyviltä osiltaan vastata olemassa olevaan kysyntään, ei pyrkiä luomaan 
uutta kulutusta ja/tai houkutella pelien pariin.  

Markkinointia tulisi tarkastella myös lainsäädännöllistä kehystä laajempana käsitteenä. 
Siihen kuuluu muun muassa pelien äänimaailmaan (houkuttelevuus) ja ulkonäköön 
(esimerkiksi valojen käyttö ja värit) liittyviä piirteitä, joilla ihmisiä houkutellaan pelaa-
maan sekä muun muassa pelien esillepanoa ja erilaisia ristiinmarkkinoinnillisia pelaa-
misen edistämiseen tähtääviä toimia. 
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Osa II: Rahapeliautomaatteja ja 
automaattipelejä koskeva selvitys 
Raportin selvitysosaan (luvut 3–5) on koottu kokemuksia ja käytäntöjä sekä kansainvä-
lisestä tutkimuskirjallisuudesta että kuvaamalla Suomen ja muiden eurooppalaisten 
maiden sääntely- ja hajasijoittelupolitiikan erityispiirteitä maavertailun avulla. Kolman-
nessa luvussa tarkastellaan pelien sääntely- ja sijoittelupolitiikkaa kansainvälisen kirjal-
lisuuden kautta. Neljännessä luvussa rakennetaan vertailukehys kuvaamalla Suomen 
sekä muiden eurooppalaisten maiden sääntely- ja sijoittelupolitiikan erityispiirteitä sekä 
rahapeliautomaattien pelaamisen yhteyttä ongelmapelaamiseen. Viidennessä luvussa 
tehdään yhteenvetoa. 

Luvun neljä maakohtaisessa tarkastelussa ovat mukana Suomen lisäksi Norja, Ruotsi, 
Tanska, Iso-Britannia, Italia ja Puola. Kaikissa vertailumaissa rahapeliautomaatteja on 
tarjolla kasinoiden ulkopuolella. Norjassa ja Puolassa on käytössä Suomen mallin kal-
tainen yksinoikeusjärjestelmä kasinoiden ulkopuolisten rahapeliautomaattien osalta. 
Ruotsissa fyysiset rahapeliautomaatit ovat Svenska Spelin alaisuudessa, mutta verkon 
automaattipelejä voivat tarjota myös lisensoidut yritykset. Italiassa, Isossa-Britanniassa 
ja Tanskassa rahapeliautomaatit ovat lisensoiduilla markkinoilla.  

Maavertailun perusteella rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus, pelien 
piirteet ja pelirajoitukset vaihtelevat tarkasteltujen maiden välillä. Maavertailun ja aiem-
man tutkimuksen kautta on mahdollista arvioida Suomen rahapeliautomaattien haitto-
jen hallintaa. Vertailuun mukaan otetuista maista esimerkiksi Norjassa pelien saata-
vuutta ja saavutettavuutta sekä pelien piirteitä on rajoitettu hyvin tuloksin haittojen hal-
linnan näkökulmasta. Lisäksi Norjassa rahapeliautomaattien ja automaattipelien pelaa-
minen on tuotu tunnistautumisen piiriin. Ruotsissa on Tanskan tavoin käytössä valta-
kunnallinen pelikieltojärjestelmä, joka kattaa sekä verkkopelaamisen että pelisalit. 
Isossa-Britanniassa käytetään pelityypin mukaista keskitettyä pelikieltojärjestelmää ja 
pelaamisen sääntelyä on helpotettu Italian tavoin Suomen mallia yksityiskohtaisem-
malla rahapeliautomaattien luokittelulla. Puolassa ja Italiassa rahapeliautomaattien si-
joittelu on Suomea säännellympää. 
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3 Rahapeliautomaattien ja 
automaattipelien haittojen hallinnan 
ulottuvuudet 

Automaattipelit ovat joukko erilaisia ja erityyppisiä pelejä, jotka näyttäytyvät myös eri-
tyisen haitallisina sekä kansainvälisessä että kotimaisessa tutkimuksessa. Vaikka peli-
tuotteiden välillä on myös eroja haittariskin suhteen, automaattipelien on havaittu ylei-
sellä tasolla aiheuttavan peliongelmia ja vetävän puoleensa jo ongelmallisesti pelaavia 
(esim. Dowling ym. 2005; Binde 2011; Binde ym. 2017; Livingstone ym. 2019; Silven-
noinen ym. 2019). Haitat ymmärretään tässä yhteydessä kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän mukaisesti laajasti sekä pelaamisen riskitekijöinä että pelaamisen seu-
rauksina yksilölle, tämän läheisille ja yhteisöille (ns. Conceptual framework of harmful 
gambling, ks. Hilbrecht ym. 2020; Abbott ym. 2013). Rahapeliautomaattien korkea hait-
tariski johtuu etenkin niiden nopeasta pelirytmistä, interaktiivisuudesta, palkitsevuu-
desta ja pelien ohjelmoinnissa käytetyistä niin sanotuista läheltä piti -tilanteista. Fyysi-
set rahapeliautomaatit itsessään myös lisäävät pelien haitallisuutta etenkin muotoilun 
(design) ja tehosteiden keinoin (esim. Schüll 2012; Sulkunen ym. 2019). 

Väestötutkimukset tukevat väitettä automaattipelien haitallisuudesta. Viimeisimmässä 
kotimaisessa väestötutkimuksessa rahapeliongelmien yleisyys (SOGS-mittari 3+ pis-
tettä) oli suurinta pelaajilla, jotka olivat pelanneet kasinopelejä (19,3 %), pöytäpelejä 
(14,8 %), nettipokeria (14,0 %), hevospelejä (8,9 %), vedonlyöntiä (8,0 %) sekä raha-
peliautomaattien pelejä muualla kuin kasinolla (7,5 %) (Salonen ym. 2020). Viimeisim-
män kolme maakuntaa käsittäneen väestötutkimuksen perusteellaautomaattipelien pe-
laajien, pöytäpelien pelaajien ja vedonlyöntipelien pelaajien kohdalla pelihaitat olivat 
yleisempiä verrattuna muihin pelityyppeihin (rahapeliongelma PPMG-mittarilla sekä ra-
hapelihaitat SHGS-18-mittarilla) (Salonen ym. 2019). Myös Peluurin Peli Poikki -ohjel-
man tilastoissa haitallisimpina peleinä näyttäytyvät automaattipelit, kasinopelit ver-
kossa sekä rahapeliautomaatit (Silvennoinen ym. julkaisematon, ks. kuvio 1). Lisäksi 
Veikkauksen asiakaskyselyssä automaattipelit ja rahapeliautomaatit olivat suurimpia 
ongelmien aiheuttajia: rahapeliautomaattien osuus oli kasvanut vuosien 2017 ja 2018 
aikana henkilöiden keskuudessa, joilla (SOGS-mittarilla mitattuna) oli rahapeliongelma 
(2017: 34 %; 2018: 37 %) (Veikkaus & Taloustutkimus 2018).  



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:25 
 

29 
 
 

Kuvio 1. Ongelmia aiheuttaneet pelit Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneillä 2019, mahdollisuus valita  
useampia vaihtoehtoja. Peluuri. (Silvennoinen ym. julkaisematon). 

Jakelukanavalla vaikuttaa olevan vaikutusta automaattipelien haitallisuuteen. Vuoden 
2019 väestötutkimuksen tulokset osoittavat, että kasinoiden ulkopuolisten pelisalien ra-
hapeliautomaattien pelaajista joka viidennellä oli rahapeliongelma (SOGS 3+ 19,1 %) 
(Salonen ym. 2020). Rahapeliongelman osuus oli myös melko korkea Veikkauksen verk-
kosivuilla olevien automaattipelien kohdalla (14,4 %). Alhaisin ongelmataso väestötutki-
muksen mukaan oli pelipisteissä sijaitsevien rahapeliautomaattien kohdalla (7,8 %). 
Näissä tilastoissa ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, missä kanavassa peliongelmat alun 
perin syntyvät. 

Myös muissa maissa rahapeliautomaattien tarjoamat pelit ja rahapeliautomaatit on yh-
distetty ongelmapelaamiseen (Sulkunen ym. 2019; Vasiliadis ym. 2013). Rahapeliauto-
maatit ovat näyttäytyneet ongelmallisina etenkin saatavuuden takia. Erään väestötutki-
muksiin perustuvan meta-analyysin arvion mukaan (Storer ym. 2009) yhden uuden ra-
hapeliautomaatin tuominen alueelle luo 0,8 uutta ongelmallisesti pelaavaa. Toisen kat-
saustutkimuksen perusteella yhden pelisalin poistaminen puolestaan vähentää 1,8 vel-
kajärjestelyissä olevaa henkilöä (Badji ym. 2020). Sekä automaateissa että verkossa 
toimivat automaattipelit ovat haitallisia myös pelipiirteiden takia. Näihin luetaan muun 
muassa pelien nopeus ja erilaiset rakenteelliset piirteet. Automaattipelit sisältävät myös 
entistä useammin erilaisia lisäominaisuuksia tai oheispelejä: ne ovat ominaisia erityi-
sesti internetin kautta tarjolla oleville uusille peleille, joiden kohdalla myös saatavuus 
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on hyvin laajaa. Automaattipelien sekä rahapeliautomaattien yhteyttä ongelmapelaami-
seen ja pelihaittoihin tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Suomen sekä vertailumaiden 
osalta alaluvuissa 4.1–4.2. 

Suomessa rahapelit luokitellaan haittariskin mukaan joko vihreisiin tai punaisiin pelei-
hin. Rahapeliautomaattipelit ovat kaikki määritelmällisesti korkean riskin pelejä ja kuu-
luvat näin ollen punaiseen ryhmään. Jako on suurpiirteinen ja perustuu yksittäisten pe-
lien ominaisuuksien sijaan pikemminkin oletettujen peliryhmien keskimääräiseen hait-
tapotentiaaliin. Luokittelu ei siis ota huomioon sitä, että saman peliryhmän sisälle kuu-
luvien pelien ominaisuuksissa ja haittapotentiaalissa voi olla huomattavia eroja. Liiken-
nevalojako toimii näin karkeana rahapelipoliittisena sääntelykeinona, mutta ei tarjoa 
juurikaan informaatiota yksittäisiin peleihin liittyvistä riskitekijöistä. 

Lainsäädäntöön perustuvan kaksijakoisen luokittelun lisäksi Veikkaus arvioi uusia pe-
lejään tarkemmin myös erillisen Rahapelien vastuullisuustyökalun (RaVa) avulla (Airas 
2014). RaVa koostuu kymmenistä indikaattorimuuttujista, jotka summautuvat yhdek-
säksi ulottuvuudeksi ja muodostavat pelin haittariskiprofiilin. Tämä mahdollistaa pelin 
vertailun sekä muihin pelituotteisiin että saman pelin eri kehitysversioihin. Työkalua 
käytetäänkin pääasiassa pelinkehityksen tukena. RaVan lisäksi muita kansainvälisesti 
kehitettyjä pelien haittariskin arviointivälineitä ovat Saksassa kehitetty AsTERiG (Peren 
2011) ja Isossa Britanniassa kehitetty Gamgard (Wood ym. 2008). Yhteistä kyseisille 
työkaluille on asiantuntija-arvion perusteella tehty mitattavien muuttujien ja painokertoi-
mien valinta sekä arvioinnin lopputuloksena syntyvä pelimatematiikan ja peliympäristön 
piirteisiin perustuva riskiprofiili. 

Seuraavaksi esitellään kolme rahapeliautomaattien ja niiden pelien haittaulottuvuutta, 
jotka liittyvät saatavuuteen ja saavutettavuuteen, pelien piirteisiin sekä pelirajoitusten 
ja -hallintakeinojen käyttöön. Nämä ulottuvuudet on aiemmassa tutkimuskirjallisuu-
dessa määritelty merkittävimmiksi rahapeliautomaattien ja automaattipelien haittapo-
tentiaalin ja niiden hallinnan kannalta. Myös arpajaislaissa ja siihen liittyvissä asetuk-
sissa määritellään lainsäädännöllinen kehys rahapelien saatavuudelle ja saavutetta-
vuudelle, tuotteille ja niiden ominaisuuksille tai hinnalle sekä pelaamaan pääsyä tai ku-
lutusta ehkäiseville toimille ja toisaalta pelaamista edistäville toimille, kuten markkinoin-
nille, jotka on tässä yhteydessä rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 
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3.1 Rahapeliautomaattien saatavuus ja 
saavutettavuus 

Tutkimuskirjallisuudessa saatavuus ja saavutettavuus jaotellaan maantieteelliseen 
saatavuuteen (mm. automaattien maantieteellinen sijoittuminen ja määrä), ajalliseen 
saavutettavuuteen ja käyttöhelppouteen (esimerkiksi pelien hintataso, ikärajat, aukiolo-
ajat) sekä niin kutsuttuun sosiaaliseen ja kognitiiviseen saavutettavuuteen (pelitarjon-
nan luotettavuus, mukaan lukien hallintakeinojen taso, tieto peleistä ja pelimahdolli-
suuksista sekä sosiaalinen hyväksyttävyys) (Moore ym. 2011; St-Pierre ym. 2014). 
Tässä alaluvussa keskitytään näistä etenkin maantieteelliseen ja ajalliseen saatavuu-
teen.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa rahapeliautomaattien maantieteellistä saatavuutta on 
katsottu joko laskemalla tietyllä alueella sijaitsevien pelien lukumäärä tai mittaamalla 
välimatka pelaajasta lähimpään pelipisteeseen. Molemmat mittaustavat ovat kuitenkin 
ongelmallisia, sillä ne eivät ota huomioon pelitarjonnan hajasijoitusmallin tai kasino-
/pelisalimallin erityispiirteitä. Kasinoissa ja pelisaleissa pelejä on runsaasti pienellä 
maantieteellisellä alueella, mutta hajasijoitusmallissa pelien saatavuus saattaa silti olla 
korkeampi, mikäli tarkastellaan laajempia alueita (Vasiliadis ym. 2013; Sulkunen ym. 
2019). Suomen rahapeliautomaattien sijoittelupolitiikka on yhdistelmä hajasijoitus- ja 
pelisalimallia, jolloin automaattien maantieteellinen määrä on korkeampaa asutuskes-
kuksissa ja keskusta-alueilla sekä kauppakeskuksissa (vrt. Selin ym. 2018). 

Automaattipelien osalta saatavuuteen tulee lukea nykyisin myös verkkoympäristö, mu-
kaan lukien verkkosivustot ja mobiilisovellus. Monia Veikkauksen rahapeliautomaattien 
operoimia pelejä vastaavia tuotteita on saatavissa myös verkkoversioina. Verkkopelaa-
miseen siirtyminen onkin lisännyt rahapelien saatavuutta huomattavasti (myös Sulku-
nen ym. 2019).  

Tutkijayhteisössä näkemykset rahapelien saatavuuden ja haittojen välisestä suhteesta 
jakautuvat kahteen pääteoriaan. Saatavuusteoria olettaa tarjonnan kasvun korreloivan 
ongelmien määrän kanssa (esim. Storer ym. 2009). Adaptaatioteorian mukaan (esim. 
Shaffer ym. 1997; Abbott 2006) pelitarjonnan kasvu ei välttämättä enää lisää ongelmien 
määrää tietyn saturaatiopisteen jälkeen, eikä pelitarjonnan vähentäminen välttämättä 
näy suoraan ongelmien määrän vähenemisenä. Kumpikaan teoria ei välttämättä päde 
yksinään. On esimerkiksi mahdollista, että pelaamisen hyväksyttävyys yhteiskunnassa 
vaikuttaa ongelmien määrään. Ongelmien ja haittojen taso saattaa olla alhaisempi niin 
kauan, kun pelaaminen ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää, mutta kasvaa pelaamisen 
normalisaation myötä (Orford 2012). Lisäksi metodologiset ongelmat vaikeuttavat myös 
osaltaan vertailevan tutkimuksen tekemistä (esim. Abbott 2006; Sulkunen ym. 2019). 
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Tästä huolimatta tutkimusnäyttö tukee enenevässä määrin oletusta, että muutokset tar-
jonnan määrässä vaikuttavat myös haittojen määrään etenkin automaattipelien katais-
ten nopeiden pelien osalta.  

Useissa selvityksissä on havaittu, että rahapeliautomaattien saatavuus on yhteydessä 
sekä korkeaan kokonaiskulutukseen että rahapeliongelmiin (ks. Selin ym. 2017; Sulku-
nen ym. 2019; Vasiliadis ym. 2013). Systemaattisessa katsaustutkimuksessa (Vasi-
liadis ym. 2013) havaittiin lisäksi hajasijoitettujen pelimahdollisuuksien kohdalla, että 
pelipisteiden läheisyys pelaajan asuinpaikkaan on vielä suurempi riskitekijä kuin peli-
pisteiden verkoston tiheys. Rahapelipautomaattien keskittymisen ja ongelmapelaami-
sen välistä suhdetta mitannut meta-analyysi (Storer ym. 2009) havaitsi niin ikään on-
gelmien tason lisääntyvän tilastollisesti merkitsevästi rahapeliautomaattien määrän 
kasvun myötä. Ongelmien lisääntyminen ei tasaantunut adaptaatioteorian mukaisesti 
rahapeliautomaattien määrän kasvaessa. Sen sijaan rahapeliautomaattien määrän py-
syessä samana, rahapeliongelmien yleisyys väheni aikaa myöten.  

Vaikka aihetta on tutkittu melko vähän, on havaittu, että rahapeliautomaattien vähentä-
minen eri hallintoalueilla on vähentänyt myös kokonaiskulutusta sekä haittojen määrää 
(Sulkunen ym. 2019; Badji ym. 2020). Tämä on kuitenkin tarkoittanut yleensä rahapeli-
automaattien vähentämisen ohella myös pelipisteiden määrän vähentämistä (Sulkunen 
ym. 2019; St-Pierre ym. 2014; LaBrie ym. 2007). Lisäksi vähennettävien automaattien 
määrät saattavat vaikuttaa tuloksiin. Onkin esitetty, että etenkin Australiassa pelikonei-
den vähennykset eivät ole vaikuttaneet haittoihin, koska vähennysmäärät eivät ole ol-
leet riittäviä (ks. Selin ym. 2017, 20–26: Gainsburyn arvio raportin luonnoksesta). Esi-
merkiksi Australiassa rahapeliautomaattien vähennys 5–15 prosentilla ei tuottanut vai-
kutuksia, mutta Kanadan Nova Scotia -provinssissa rahapeliautomaattien vähennys 25 
prosentilla vähensi sekä rahapeliautomaateilla pelaamiseen kulutettua aikaa, että ra-
haa (Sulkunen ym. 2019; Vasiliadis ym. 2013). On lisäksi huomattava, että australia-
laistutkimuksissa rahapeliautomaattien määrän vähennykset eivät vähentäneet peli-
paikkojen määrää, kun taas Nova Scotiassa rahapeliautomaattien vähentämisen ohella 
rajoitettiin myös aukioloaikoja sekä pelinopeuksia. Näiden rajoitusten yhteisvaikutuksen 
myötä myös pelipaikkojen määrä väheni.  

Lisätietoa pelipaikkojen ja pelimahdollisuuksien määrän vähenemisestä tullaan saa-
maan koronaepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttamien muutosten myötä. Tätä 
kirjoitettaessa Suomessa on julkaistu useita kyselytutkimuksia sekä yksi edustava pu-
helinhaastattelututkimus (N=1004, ks. EHYT ry & Taloustutkimus 2020; ks. myös Jär-
vinen-Tassopoulos ym. tulossa). Näiden alustavien tulosten perusteella vaikuttaa, että 
pelitarjonnan supistuminen etenkin rahapeliautomaattien sulun myötä vähensi rahape-
leihin kulutettua aikaa ja rahaa sekä koettuja rahapelihaittoja. Rahapelikulutus ei myös-
kään siirtynyt laajamittaisesti verkkoon tai muihin peleihin.  
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Aiemmassa kotimaisessa raportissa rahapeliautomaattien haitoista (Selin ym. 2017) 
todettiin niin ikään, että on olemassa tutkimusnäyttöä saatavuuden rajoittamisen vaiku-
tuksista pelihaittojen määrään ja paras tutkimusnäyttö on Norjasta. Norjassa rahapeli-
automaatit poistettiin julkisista tiloista vuonna 2007 ja korvattiin vuodesta 2008 alkaen 
harvempaan sijoitelluilla ja pakollisella tunnistautumisella varustetuilla, pienemmän 
haittapotentiaalin automaateilla. Tämä vähensi merkittävästi rahapeliongelmia (Lund 
2009; Rossow & Hansen 2016, ks. alaluku 4.2). Automaattien poiston myötä sekä ra-
hapelikulutus että yhteydenotot tukipalveluihin vähentyivät. Vaikka nämä ovatkin nous-
seet sittemmin muiden pelien osalta, eivät luvut ole kohonneet automaattien poistoa 
edeltäneelle tasolle (Rossow & Hansen 2016, ks. myös alaluku 3.3). Ongelmapelaami-
sen esiintyvyyttä mittaavissa väestö- ja nuorisotutkimuksissa on myös havaittu laskua 
ongelmien määrissä, mutta seuraamista vaikeuttavat tutkimusten välillä vaihtuvat mit-
tarit ja muut menetelmälliset erot (Rossow & Hansen 2016). Norjan tilannetta avataan 
lisää Norjaa käsittelevässä alaluvussa. Norjan tilanteen on todettu aiemmassa sosiaali- 
ja terveysministeriölle tuotetussa raportissa soveltuvan parhaiten myös Suomeen (Se-
lin ym. 2017).  

Australiassa rahapeliautomaattien saatavuutta on rajoitettu hallinnollisella tasolla su-
pistamalla pelipisteiden ja automaattien määriä (Vasiliadis ym. 2013). Australian ta-
pauksessa on myös havaittu, että Länsi-Australian osavaltiossa, jossa rahapeliauto-
maatteja sijaitsee ainoastaan pelikasinoissa, peliongelmia on verrattain muita osavalti-
oita vähemmän (Storer ym. 2009). Italiassa pelipisteiden määrää on rajoitettu kieltä-
mällä ne esimerkiksi kirkkojen ja koulujen läheisyydestä. Lain vaikutuksia on tutkittu 
Piedmontessa, missä pelipaikkojen vähentämisen myötä pelikulutus vähentyi. Myös-
kään verkkopelaaminen ei kasvanut verrokkialueita enempää (lisää Italian tilanteesta 
ks. alaluku 4.2). Myös Itä- ja Keski-Euroopassa rahapeliautomaattien saatavuutta on 
vähennetty merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi Puolassa rahapeliautomaatit siir-
rettiin hajasijoitetuista pelipisteistä pelisaleihin vuonna 2015 (ks. alaluku 4.2) ja Unka-
rissa vuonna 2013. Näiden rajoitusten vaikutuksista ei kuitenkaan ole toistaiseksi ole-
massa tutkimustietoa.  

Rahapelien saavutettavuuden suhteen etenkin ikärajat ovat merkittävä tekijä haittojen 
ehkäisyn ja vähentämisen kannalta. Useissa Euroopan maissa rahapelaamisen ikära-
jaa on nostettu 18 vuoteen sen jälkeen, kun Euroopan komissio alkoi kiinnittää huomi-
oita kuluttajansuojelun tasoon rahapelimarkkinoilla (ks. European Commission 2012). 
Suomessa rahapeliautomaattien pelaamisen ikäraja nostettiin viidestätoista ikävuo-
desta kahdeksaantoista vuonna 2011. Muutoksen seurauksena rahapeliautomaattien 
pelaaminen 12–16-vuotiaiden keskuudessa väheni 44 prosentista 13 prosenttiin vuo-
sien 2011 ja 2013 välillä (Salonen & Raisamo 2015). Myös Suomalaisten rahapelaami-
nen 2019 -väestötutkimuksen mukaan 15–17-vuotiaiden automaattipelien pelaaminen 
on vähentynyt. Sen sijaan aivan viime vuosina Veikkauksen arpapelien pelaaminen on 
puolestaan lisääntynyt (Salonen & Hagfors 2020). 
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Ikärajojen ohella myös pelipaikkojen laajat aukioloajat sekä rahanvaihtopisteet tai pank-
kiautomaatit pelipaikkojen välittömässä yhteydessä lisäävät haittariskiä (Sulkunen ym. 
2019). Pelipaikkojen aukioloajat usein määrittelevät rahapeliautomaateilla pelaamisen 
saavutettavuutta. Australiassa toteutetun selvityksen mukaan rahapeliautomaattien ja 
verkossa pelattavien automaattipelien ajallisen saavutettavuuden rajoittaminen näyt-
täytyy yhtenä haittojen vähentämisen keinona (Livingstone ym. 2019). Kyseisessä sel-
vityksessä ehdotetaan, että rahapeliautomaatteja voisi pelata ainoastaan 14 tuntia vuo-
rokaudessa ja rahapeliautomaatit suljettaisiin kello 02:00 ja 10:00 välillä (emt.). Myös 
Italiassa toteutettiin pelipaikkojen vähennysten lisäksi rajoituksia aukioloaikoihin. Tu-
lokset Piedmontesta osoittivat, että pelikulutus väheni eniten kunnissa, joissa päivittäi-
nen aukiolo rajattiin 10 tuntiin (ks. Italiaa koskeva alaluku 4.2). 

3.1.1 Rahapeliautomaattien määrä Suomessa ja 
muualla maailmassa 

Kuviossa 2 on kuvattuna rahapeliautomaattien määrät Euroopan maissa tuhatta asu-
kasta kohden koko väestön tasolla. Luvut perustuvat australialaisen Gaming Techno-
logies Associationin (2019) kokoamiin vertailutilastoihin. Rahapeliautomaattien määrät 
tilastoissa on koottu useista eri viranomaislähteistä sekä muista lähteistä. Tilastoissa ei 
ole mukana laittomia automaatteja, joita on melko paljon esimerkiksi Italiassa, Itäval-
lassa ja myös Ruotsissa, mutta ei niinkään esimerkiksi Suomessa. Luvuista puuttuvat 
lisäksi alimman kategorian rahapeliautomaatit Isosta-Britanniasta ja Irlannista (ks. ala-
luku 4.2. Isosta-Britanniasta)  

Lisäksi tilastoissa ei oteta huomioon rahapeliautomaattien sijoittelua, eli sitä, sijaitse-
vatko ne esimerkiksi pelisaleissa tai kasinoissa, vai hajasijoitetuissa myyntipisteissä. 
Suomen ohella listan kärjessä olevien maiden kohdalla valtaosa rahapeliautomaateista 
sijaitsee pelisaleissa (Latvia), baareissa (Tšekki) tai molemmissa (Saksa, Espanja, Slo-
vakia, Italia, Tanska). Suomi on siis ainoa listan kärkipäähän sijoittuvista maista, joissa 
rahapeliautomaatit sijaitsevat pääosin hajasijoitettuina pelisalien ja ravintoloiden (mu-
kaan lukien anniskeluravintolat ja kahvilat) ulkopuolisissa pelipisteissä.  

Näiden metodologisten rajoitusten lisäksi tulee ottaa huomioon, että vuosien välillä ta-
pahtuvat muutokset tilastossa riippuvat paitsi maan omasta politiikasta, myös verrokki-
maissa tapahtuvista kehityskuluista. Suomi oli vuonna 2018 jaetulla kuudennella sijalla 
Slovenian kanssa (Gaming Technologies Association 2019). Edellisen vuoden tilas-
toissa Suomi oli kahdeksannella sijalla rahapeliautomaattien määrässä suhteessa vä-
estöön. Nousu johtuu kuitenkin siitä, että rahapeliautomaattien määrä on laskenut jon-
kin verran muissa maissa, kuten Espanjassa. Ykköspaikalla tilastoitujen rahapeliauto-
maattien osalta suhteutettuna väestöön on toistaiseksi Tšekin tasavalta, missä tosin 
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rahapeliautomaatteja ollaan myös vähentämässä, ja sekä kasinoiden että rahapeliau-
tomaattien määrä on ollut kovassa laskussa viime vuosina (Kenety 2019). Suomea 
enemmän automaatteja suhteessa väestöön oli Euroopan osalta myös Italiassa, Latvi-
assa, Tanskassa ja Slovakiassa. Euroopan ulkopuolella Suomea enemmän automaat-
teja suhteessa väestöön on lisäksi Australiassa (7,80), Uudessa-Seelannissa (4,11) 
sekä Japanissa, (34,10), missä mukaan lasketaan myös Pachinko-automaatit.  

Vuonna 2018 Suomessa oli noin 21 100 rahapeliautomaattia, mutta Veikkaus on käyn-
nistänyt rahapeliautomaattien vähentämisen vuonna 2020. Grafiikkaan on kuvattu ver-
tailun vuoksi, miten Suomen rahapeliautomaattitiheys muuttuisi vuoden 2018 tilan-
teesta, jos niiden määrä vähenee esillä olleiden lukumäärien mukaisesti. Alun perin 
suunniteltu 3500 rahapeliautomaatin vähennys pudottaisi Suomen nykyvertailussa si-
jalle 10 ja laajempi 8000 automaatin vähennyksen jälkeen Suomen automaattitiheys 
olisi eurooppalaisessa vertailussa sijalla 19. Vertailua hankaloittaa se, että samaan ai-
kaan myös muissa maissa (esimerkiksi Tšekki, Italia) on jo vähennetty tai ollaan ai-
keissa vähentää rahapeliautomaatteja. Lisäksi rahapelaaminen verkossa on jatkanut 
yleistymistään (esim. Salonen ym. 2020). 

 

Kuvio 2. Peliautomaattien määrä Suomessa ja muualla Euroopassa.4 

                                                      
 
4 Vertailusta on jätetty pois pienimmät valtiot ja itsehallintoalueet kuten esimerkiksi Monaco,  
Ahvenanmaa ja Gibraltar. 
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3.2 Automaattipelien ja peliympäristöjen 
piirteet 

Rahapeliautomaattien maantieteellisen saatavuuden ohella myös verkko- ja mobiilika-
navissa tarjolla olevien automaattipelien määrä ja piirteet vaikuttavat pelimuodon hait-
tapotentiaaliin. Automaattien operoimien pelien piirteiden tarkastelu siirtääkin näkökul-
maa pois pelaajasta, kohti rahapelien suunnittelua. Suunnittelussa pelaajia houkutel-
laan viettämään aikaa rahapeliautomaattien ja automaattipelien parissa, mikä samalla 
altistaa pelaajia ongelmille. (vrt. Schüll 2012.) 

Pelisuunnittelu ja peliympäristöjen suunnittelu ovat erityisen kehittyneitä nopeiden pe-
lien, kuten juuri rahapeliautomaattien tai verkkoympäristöjen kohdalla. Aiempaa raha-
pelitutkimusta löytyy runsaasti siitä, millaiset pelipiirteet houkuttelevat pelaamaan, ja 
miten pelien piirteet vaikuttavat pelaamisen kestoon, pelattuihin rahamääriin ja pelion-
gelmien kehittymiseen (ks. Sulkunen ym. 2019). Kansainvälisessä tutkimuksessa on 
lisäksi havaittu, että nopeimmat ja piirteiltään koukuttavat rahapeliautomaatit ja auto-
maattipelit tuottavat eniten tuloja pelien operaattoreille (Williams ym. 2012). Esimerkiksi 
Norjassa korkeamman riskipotentiaalin rahapeliautomaattien korvaaminen hitaammilla 
ja vähemmän koukuttavilla peleillä peliautomaateissa vähensi myös tuottoja (ks. ala-
luku 4.2 osio Norjasta).  

3.2.1 Automaattipelien piirteet 

Automaattipelien piirteet vaihtelevat merkittävästi pelien välillä, ja juuri pelien piirteet 
määrittelevät suurelta osin eri pelien haittapotentiaalin. Aiemman tutkimuksen perus-
teella automaattipelien ja rahapeliautomaattien ongelmallisia piirteitä on havaittu use-
ampia (ks. Livingstone ym. 2019; Sulkunen ym. 2019). Nämä pätevät pitkälti sekä ra-
hapeliautomaateissa että verkko- ja mobiiliympäristöissä tarjolla oleviin automaattipe-
leihin, mutta kaikki eivät välttämättä esiinny kaikissa peleissä tai Suomessa käytössä 
olevissa peleissä:  

(1) Sensoriset efektit, kuten pelaamiseen kannustavat äänet, valot ja visuaaliset stimu-
lantit lisäävät pelaajan jännitystä ja sitä kautta myös pelin intensiteettiä (mm. Schüll 
2012; Parke & Griffiths 2006).  

(2) Pelien interaktiivisuutta vahvistavat pelien tarjoamat bonukset, palkintotikkaat, stop-
nappulat tai muut mekaaniset painikkeet ja mahdollisuus valita voittolinjoja. Uudem-
missa automaattipeleissä etenkin monikanavaisuus, useiden voittolinjojen valitseminen 
ja bonukset tekevät pelaamisesta jatkumon (esim. Woolley & Livingstone 2010). Vaiku-
tusmahdollisuuksien on esitetty houkuttelevan pelaamaan enemmän (esim. Lund 
2011).  
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(3) Pelien nopeudella tarkoitetaan alkupanoksen asettamisesta yksittäisen pelikierrok-
sen päättymiseen kestävän ajan määrää. On havaittu, että pelinopeuden rajoitusten 
tulisi olla merkittäviä, jotta niillä olisi merkitystä pelaamisen intensiteetin kannalta (Sul-
kunen ym. 2019). Joissain maissa on määritelty rajoituksia pelinopeudelle, kuten Es-
panjassa viisi sekuntia (Williams ym. 2012), mutta etenkin uusimmissa peleissä yhden 
kierroksen erottaminen on vaikeaa erilaisten bonusjärjestelmien myötä.  

(4) Pelipanosten suuruus vaikuttaa pelattujen summien ja pelin intensiteetin määrään. 
Peliin käytettävää rahaa, eli pelipanoksia, rajoitetaankin useissa maissa, mukaan lukien 
tunnistetussa pelaamisessa Suomessa. Toisaalta myös alhaiset pelipanokset saattavat 
alentaa pelikynnystä sekä sitouttaa pelaajaa pelaamaan pidempään, jolloin pelaami-
seen kokonaisuutena hävitty rahamäärä saattaa nousta. Näin ollen pelkän panosten 
sääntelyn ei tulisi olla ainoa strategia pelipiirteiden sääntelyssä. (Leino ym. 2015; Sul-
kunen ym. 2019.) 

(5) Voittojen tiheys ja koko (volatiliteetti) vaikuttavat myös pelaamiseen. Matalan vola-
tiliteetin pelit jakavat paljon pikkuvoittoja, mutta alhaisempia päävoittoja. Korkean vola-
tiliteetin pelit puolestaan jakavat suurempia päävoittoja ja ovat pääsääntöisesti moni-
mutkaisempia. Sekä korkeat jättipotit että usein toistuvat pikkuvoitot kannustavat pe-
laamaan (Williams ym. 2012; Leino ym. 2015). Erityyppiset rahapeliautomaatit ja voitot 
myös vetoavat todennäköisesti erilaisiin pelaajiin, jolloin haittojen vähentämistä haas-
tavat vaihtelevat tarpeet. 

(6) Niin sanotut voitoiksi naamioidut häviöt (Losses disguised as wins, LDW) viittaavat 
tilanteisiin, joissa rahapeliautomaatti ilmoittaa maksavansa voittoja, jotka ovat kuitenkin 
alkupanosta pienempiä (ks. Schüll 2012). Todellisuudessa pelaaja siis häviää kysei-
sellä kierroksella. 

(7) Niin kutsutut läheltä piti -tilanteet viittaavat rahapeliautomaateille tyypilliseen ohjel-
mointiin, jossa voitto jää tilastollisesti huomattavasti useammin hyvin lähelle. Tämä tar-
koittaa sitä, että häviöstä huolimatta pelaajalle jää vaikutelma, että hän melkein voitti 
(Kassinove & Schare 2001). Käyttäytymistieteellisissä kokeissa läheltä piti -tilanteiden 
vaikutusta ei ole kuitenkaan todettu systemaattisesti (Pisklak ym. 2020), johtuen toden-
näköisesti koeasetelmien luonteesta ja vaikeudesta havaita vastaavanlaisia ilmiöitä la-
boratorio-olosuhteissa. Läheltä piti -tilanteet ovat tästä huolimatta olennainen osa peli-
suunnittelua (esim. Schüll 2012). Uudemmissa automaattipeleissä läheltä piti -tilanteita 
on vaikeampi havaita, sillä pelit ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi.  

(8) Maksuihin liittyvät piirteet, kuten mahdollisuus käyttää seteleitä tai pankkikorttia 
maksamiseen, ja koneeseen laitetun rahan muuttaminen krediiteiksi, saattavat lisätä 
käytetyn rahan määrää. Haastattelututkimuksissa pelaajat ovat pitäneet pelikrediittien 
muuttamista rahamääräisiksi hyvänä keinona hallita pelaamista (ks. Sulkunen ym. 
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2019) ja eräässä kokeellisessa tutkimuksessa pelaajat pelasivat huomattavasti vähem-
män oikealla rahalla kuin pelimerkeillä (Lapuz & Griffiths 2010). Norjassa rahapeliauto-
maateista alennettiin maksimipelipanosta ja poistettiin setelimaksujen mahdollisuus jo 
vuonna 2006 ennen rahapeliautomaattien poistoa. Näiden toimien jälkeen automaatti-
pelaaminen vähentyi 20 prosentilla ja ongelmapelaajien osuus (SOGS-RA 4+) väheni 
niin ikään 20 prosentilla (Hansen & Rossow 2010). Toisaalta pankkikorteilla tehtäviä 
maksuja voi myös rajoittaa toisin kuin käteismaksuja.  

Kotimaista pelitarjontaa tulisi tarkastella kriittisesti näiden mahdollisesti haitallisten pe-
lipiirteiden kautta. Toisaalta on huomattava, että eri pelipiirteet vetoavat eri kohderyh-
miin, joten tiettyjen piirteiden rajoittaminen ei välttämättä vaikuta kaikkien pelaajien pe-
likäyttäytymiseen. Esimerkiksi sattumaa korostavat pelipiirteet on yhdistetty naispuoli-
siin ja vanhempiin pelaajiin, kun taas etenkin nuorten miesten pelaaminen on yhdistetty 
kilpailullisuutta korostaviin piirteisiin (Merkouris ym. 2016). Toisaalta Norjan esimerkki 
(ks. myös alaluku 4.2) osoittaa, että rahapeliautomaattien piirteitä on mahdollista sään-
nellä myös laajamittaisesti ja muokata vähemmän haitalliseen suuntaan (Leino ym. 
2015).  

3.2.2 Rahapeliautomaattien peliympäristöjen piirteet 

Pelipiirteiden lisäksi myös peliympäristöjen piirteet voivat lisätä pelaamisen haitalli-
suutta. Näitä piirteitä ovat perinteisesti olleet esimerkiksi rahapeliautomaatteja koros-
tava sisustus, mutta myös pelipaikan hämäryys, matalat katot ja kellojen sekä luonnon-
valon puuttuminen. Uudemmat pelikasinot etenkin Aasiassa toimivat pitkälti elämysta-
louden jatkeena, jolloin samassa viihdekeskuksessa saattaa kasinon lisäksi toimia 
myös ostoskeskuksia, huvipuistoja sekä korkealuokkaista viihdetarjontaa (esim. Lam 
2019). Erilaiset pelitilojen piirteet on yhdistetty myös liialliseen pelaamiseen (Sulkunen 
ym. 2019).  

Alkoholin tarjoaminen pelipaikoissa lisää haittapotentiaalia, sillä alkoholin kulutus lisää 
sekä pelaamisen kestoa että rahan kulutusta (esim. Ellery ym. 2005). Alkoholinkulutus 
onkin korkeampaa ongelmapelaajilla (Ellery & Stewart 2014; Markham ym. 2012) ja 
alkoholismin sekä rahapeliongelmien on havaittu esiintyvän usein myös samanaikai-
sesti (esim. Lorains ym. 2011). Hajasijoitettujen rahapeliautomaattien pelipisteet ovat 
näiden piirteiden osalta vähemmän haitallisia, kun taas automaattien keskittäminen pe-
lisaleihin vahvistaisi näitä riskitekijöitä. Toisaalta rahapeliautomaattien sijoittelu arkisiin 
tiloihin Suomessa altistaa myös etenkin alaikäisiä niille. Tämä on niin ikään ongelmal-
lista, sillä varhainen altistuminen rahapelaamiselle on yhdistetty myöhempiin rahapeli-
ongelmiin (esim. Hyder & Juul 2008).  
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Verkkoympäristöissä pelaamiseen kannustavat piirteet rajoittuvat ruudun kautta välitty-
viin kuviin ja ääniin, vaikka pelit itsessään saattavatkin olla hyvin interaktiivisia. Toi-
saalta verkkoympäristöt mahdollistavat käyttämään videopeleistä tuttuja keinoja hou-
kutella pelaamaan (Paloheimo 2010). Viime vuosina onkin puhuttu yhä enemmän ra-
hapelaamisen ja videopelaamisen lähentymisestä eli konvergenssista. Tällä tarkoite-
taan sekä rahapelien piirteiden lisääntymistä videopeleissä että videopelimaailmojen 
hyödyntämistä rahapelien suunnittelussa.  

3.3 Pelirajoitukset ja pelaamisen 
hallintakeinot 

Pelirajoitusten ja pelaamisen hallintakeinojen tarkoituksena on tukea rahapelaamisen 
hallintaa tai pelaamisesta pidättäytymistä. Erilaisia hallintakeinoja voidaan käyttää 
myös rikosten ehkäisemiseen, mutta tämänkaltainen käyttö on rajattu selvityksen ulko-
puolelle. Pelirajoitukset ja pelien hallintakeinot voivat olla laajasti käytössä eri pelimuo-
doissa, mutta tämän selvityksen yhteydessä niitä käsitellään rahapeliautomaattien ja 
automaattipelien näkökulmasta. Rajoitukset ja hallintakeinot voivat olla pelaajan it-
sensä vapaaehtoisesti käytettävissä tai niiden käyttö tai asettaminen voi olla pelaajalle 
pakollista. Osa näistä pakollisista pelaamisen hallintakeinoista on sellaisia, joita pelaa-
jalla on itsellään mahdollisuus säädellä viranomaisen tai pelinjärjestäjän sallimissa ra-
joissa, osa taas on joko pelinjärjestäjän tai viranomaisen määrittämiä.  

Suomessa käytössä oleviin pelirajoituksiin kuuluvat muun muassa pelaajien itse aset-
tamat rahansiirto- ja tappiorajat Veikkauksen tarjoaman aikavälin sisällä. Hallintakeinot 
ovat puolestaan erilaisia työkaluja, joilla omaa pelikulutusta ja -historiaa voi seurata, 
esimerkiksi oman pelitilin yhteenvetokatsauksista. Pelitili viittaa arpajaislain 4 §:n mu-
kaan rahapeliyhtiön ylläpitämään pelaajan tiliin, jolle kirjataan pelitapahtumat sekä ra-
hansiirrot pelaajan ja yhtiön välillä.  

Kansainvälisesti pelirajoitusten ja hallintakeinojen käyttöönotossa on suurta vaihtelua. 
Valtaosa rajoituskeinoista on vapaaehtoisia ja ne pohjautuvat pelaajan omalle itsearvi-
oinnille pelaamisestaan. Yleisimmin käytössä olevat rajoitusmuodot perustuvat erilai-
siin pelirajoihin, jotka pelaaja asettaa itselleen, ja joita seurataan pelaajan tunnistautu-
misen avulla. Tunnistautuminen on käytännössä vaikeampaa toteuttaa verkossa tapah-
tuvan pelaamisen ulkopuolella, mutta joissakin maissa myös rahapeliautomaattien pe-
laamiseen vaaditaan pelaajakortti tai vastaava tunnistatumiskeino. Pelaajakortilla tar-
koitetaan pelaajalle henkilökohtaista asiakaskorttia, jonka avulla pelaaja voi tyypillisesti 
tunnistautua ja seurata pelitapahtumia pelitilillään. Pelaajakortti mahdollistaa rajoitus-
ten asettamisen ja pelikieltojen pyytämisen.  
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Pelaajakorttien vaikutuksia kartoittaneen tutkimuskatsauksen (Ladouceur ym. 2012) 
mukaan sekä pelaajakorttien että niille asetettavien rajoitusten tulisi kuitenkin olla pa-
kollisia, jotta ne rajoittaisivat pelaamista toivotulla tavalla. Norjassa pelaajakortille on 
määritelty Norsk Tippingin asettama pakollinen kulutusraja päivä- ja kuukausitasolle 
(ks. alaluku 4.2). Sekä Ruotsissa että Norjassa pakollinen tunnistautuminen on vähen-
tänyt kulutusta ja peliyhtiöiden tuottoja (ks. alaluku 4.2). Suomessa rahapeliautomaat-
tien kohdalla pelaamista voidaan rajoittaa, mikäli pelaaja maksaa pankkikortilla. Tätä 
maksutapaa on mahdollista seurata ja yksittäisen pankkikortin käytölle on määritelty 
Veikkauksen puolelta päivittäinen maksimitappioraja. Debit-kortilla pelatessa on kaikille 
pelaajille asetettu tappiorajaksi 50€/vuorokausi. Pelaaja voi asetuksissa muuttaa rajaa 
välillä 0–100€/vuorokausi. (Veikkaus 2020a). 

Tunnistautuminen ei itsessään ole rahapelaamisen hallintakeino, mutta se mahdollistaa 
pelaamisen seurannan ja niin kutsutun seurantadatan keräämisen. Rajoitusten asetta-
misen ja seurannan ohella tämä mahdollistaa myös pelikäyttäytymiseen perustuvan ul-
koisen arvioinnin kehittämisen ja siihen liittyvät interventiot. Aiemmassa tutkimuksessa 
on esimerkiksi havaittu, että rahapeliautomaatteihin lisätyt varoitukset liiallisen pelaa-
misen riskeistä eivät ole tehokkaita keinoja rajoittaa pelaamista, mutta sen sijaan peli-
ruudulle ilmestyvien ponnahdusikkunoiden on havaittu lyhentävän pelisessioiden pi-
tuutta sekä vähentävän pelaamiseen käytetyn rahan määrää (ks. Auer ym. 2014; Li-
vingstone ym. 2019). Ponnahdusikkunavaroitukset ovat vielä tehokkaampia, jos ne si-
sältävät tietoa pelaajan omasta käyttäytymisestä, kuten pelaamiseen käytetystä ajasta 
tai rahasummista (Auer & Griffiths 2014). 

Pelaajadatan käyttäminen pelaamisen seurantaan mahdollistaa myös erilaisten raha-
pelaamiseen hallintaan tarkoitettujen keinojen personoinnin ja välittömän palautteen 
antamisen pelaajalle peli-intensiteettiä arvioivan algoritmin avulla. Näitä työkaluja ovat 
esimerkiksi Playscan, BetBuddy ja Mentor, ja ne ovat tyypillisesti käytössä verkkoym-
päristöissä. Verkkoympäristön ulkopuolella esimerkiksi ruotsalaisissa rahapeliauto-
maateissa Playscan on käytössä pakollisen tunnistautumisen avulla. Myös RAY:n 
aiemmin käyttämä Playscan-sovellus analysoi pelikäyttäytymistä reaaliajassa ja lisäsi 
siitä tietoa henkilön pelitilille. Toistaiseksi nämä työkalut eivät ole kuitenkaan olleet käy-
tössä rahapeliautomaateissa. Tutkimustiedon perusteella voidaan todeta, että pelaajat 
pitävät näitä työkaluja hyödyllisinä, mutta niillä ei ole merkittävää vaikutusta pelikäyt-
täytymiseen, jos ne eivät ole pakollisia (Griffiths ym. 2009).  

Muita käytössä olevia pelirajoituskeinoja ovat muun muassa peliestot, eli pelikiellon 
asettaminen määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Joissakin maissa luvallisille 
verkkopelioperaattoreille on luotu yhteinen kansallinen pelikieltorekisteri, jonka kautta 
pelikiellon voi saada voimaan kaikille lisensoiduille pelintarjoajille samalla kertaa. Peli-
kiellon vaikuttavuudesta haittojen ehkäisyssä löytyy myös tutkimusnäyttöä, etenkin jos 
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pelikielto kattaa rekisterin avulla useamman tarjoajan tai pelityypin pelit, ja mikäli peli-
kieltoa valvotaan tunnistautumisen avulla (Sulkunen ym. 2019; Livingstone ym. 2019). 
Peliestojen ja -kieltojen käyttöaste on kuitenkin ollut vähäistä eri maissa (Sulkunen ym. 
2019). Etenkin hajasijoitettujen rahapeliautomaattien osalta estojen ja kieltojen ongel-
mana on myös se, että rahapelaamisen valvonta on mahdollista vain, mikäli pelaamisen 
tunnistautuminen on pakollista (ks. myös Nikkinen 2019).  

Pakollinen tunnistautuminen ja seurantadatan hyödyntäminen vaikuttavatkin tutkimus-
näytön perusteella mahdollistavan tehokkaiden työkalujen asettamisen pelaamisen hal-
litsemiseksi ja rajoittamiseksi. Pelirajoitusten ei kuitenkaan tulisi perustua ainoastaan 
pelaajan vapaaehtoisuudelle ja omalle arviolle, vaan kaikille pelaajille pakollisille ja lain-
säädännön tasolla määritellyille rajoille sekä seurantadatan käyttämiselle pelikäyttäyty-
misen arviointiin ja välittömän palautteen antamiseen pelaajalle.  
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4 Rahapeliautomaattien ja 
automaattipelien sääntely- ja 
sijoittelupolitiikat  

Tämän luvun tavoitteena on luoda katsaus erilaisten rahapeliautomaattien ja automaat-
tipelien haittojen hallinnan ulottuvuuksiin sekä sääntelyn vaihtoehtoihin. Luvussa kuvail-
laan rahapeliautomaattien sekä myös muissa kanavissa tarjolla olevien automaattipelien 
tämänhetkisiä sääntely- ja sijoittelukäytäntöjä Suomessa ja kuudessa eurooppalaisessa 
vertailumaassa edellä kuvattujen haittaulottuvuuksien kautta (saatavuus ja saavutetta-
vuus, pelien ja peliympäristöjen piirteet sekä rajoitus- ja hallintamahdollisuudet).  

4.1 Rahapeliautomaattien ja automaattipelien 
sääntely Suomessa 

Tausta 

Ensimmäiset rahapeliautomaatit Suomessa olivat pajatsoja. Ne saapuivat Suomeen 
1920-luvulla, ja niiden jakelu oli alkuvaiheessa rajattu laissa vain yläluokan ravintoloi-
hin. Näistä jakelu levisi toisen maailmansodan jälkeen muihin liiketiloihin (Matilainen 
2017). Rahapeliautomaattien sijoittelua on aiemmin säädelty tiukemmin. Vuoden 1937 
rahapeliautomaattitoimintaa koskevassa asetuksessa ei sallittu rahapeliautomaattien 
sijoittelua paikkoihin, joissa lapset saattoivat päästä niitä pelaamaan ilman vanhempien 
valvontaa. Automaatteja ei myöskään saanut sijoittaa paikkoihin, jotka olivat vähäva-
raisten suosimia. (emt.; Selin ym. 2018.)  

1930-luvulla rahapeliautomaattien sääntelyn tiukentuminen johti Raha-automaattiyh-
distyksen (RAY) perustamiseen. RAY sai yksinoikeuden rahapeliautomaatteihin Suo-
messa. 1970-luvulla RAY päätti laajentaa rahapeliautomaattien saatavuutta baareista 
ja kahviloista myös muihin puolijulkisiin tiloihin. Tämän myötä rahapelaaminen arkipäi-
väistyi Suomessa. (Matilainen 2017.) RAY avasi ensimmäiset omat pelisalinsa 1980-
luvun lopulla ja asetti niihin ikärajaksi 18 vuotta.5 Erityisesti 1980-luvun jälkeen on pai-

                                                      
 
5 Kesäkuussa 2004 ikärajakäytäntöä kiristettiin siten, että alaikäiset eivät päässeet peli-
salihin edes vanhempiensa seurassa (mukaan lukien myös lastenvaunuissa olevat lap-
set).  
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notettu enemmän rahapelituottoja ja laajennettu voimakkaasti rahapeliautomaattien tar-
jontaa. (Selin ym. 2018). Samalla automaattipelit muuttuivat pajatsoista kohti nykyisiä 
pelejä. Raha-automaattiyhdistyksen tuotot kaksinkertaistuivat 1990-luvun aikana, ja 
vuonna 1995 automaatteja oli hajasijoitettuna jo 12 600 (emt.), mistä luku on noussut 
sittemmin 18 500 rahapeliautomaattiin.  

Vielä 1970-luvulla rahapeliautomaatteja sai pelata myös alle 15-vuotiaaat, jotka kävivät 
ansiotyössä tai jotka pelasivat samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen henkilön 
seurassa. RAY avasi ensimmäiset omat pelisalinsa 1980-luvun lopulla ja asetti niihin 
ikärajaksi 18 vuotta, vaikka salissa olisikin ollut tarjolla pelkkiä peliautomaatteja. 
Vuonna 2011 arpajaislain uudistamisen yhteydessä kasinon ja pelisalien tavoin kaiken 
muunkin rahapelaamisen ikärajaksi asetettiin 18 vuotta.  

Arpajaislain 13 c §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään peli-
pisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien rahapeliautomaattien tyy-
peistä (erityisautomaatit) ja enimmäismääristä sekä erityisten pelisalien enimmäismää-
ristä. Sisäministeriön asetuksella puolestaan säädetään pelisäännöistä, jotka sisältävät 
voitonjakoa ja pelipanosten palauttamista koskevat määräykset sekä rahapeliauto-
maattien suurimpia sallittuja pelipanoksia ja pelivoittoja koskevat määräykset. Pelisään-
nöt voivat sisältää myös muita pelilaji- tai pelikohtaisia pelien nopeutta sekä muita sel-
laisia ominaisuuksia koskevia määräyksiä (vrt. kohta 3.2.1), jotka ovat tarpeen pelihait-
tojen vähentämiseksi.  

Sisäministeriö käynnisti 31.1.2020 arpajaislain uudistamishankkeen. Hanke sisältää 
kaksi rahapeliautomaatteja suoraan koskevaa tavoitetta. Nämä ovat pakollisen tunnis-
tautumisen laajentaminen sekä rahapeliautomaattien sijoittelua ja rahapelien myyntipis-
teiden sijoittumista koskeva sääntely. Lisäksi arpajaislain uudistamishanke pyrkii selvit-
tämään rahapelien markkinoinnin ja arpajaislain vastaisen markkinoinnin sääntelyä. 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Arpajaislain 13 c §:ssä annetaan valtuus säädellä asetuksella kaikkien rahapelien 
myyntiaikoja sekä pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinossa olevien raha-
peliautomaattien automaattityyppejä ja enimmäismääriä. Asetuksella voidaan säädellä 
niin ikään erityisten pelisalien enimmäismäärää sekä pelikasinoiden lukumäärää, sijain-
tipaikkoja ja aukioloaikoja. Pelipisteiden eli niin sanottujen hajasijoituspaikkojen mää-
rää, sijaintia ja erilaisten jakelutapojen muita piirteitä (kuten anniskelu) pykälässä ei 
mainita.  
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Suomessa rahapeliautomaatteja on sijoitettuna runsaasti puolijulkisiin tiloihin, kuten 
kauppoihin, kioskeihin, anniskeluravintoloihin ja huoltoasemille. Vuoden 2017 alusta 
Veikkauksen rahapeliautomaatteja on hajasijoitettuna yli 6 600 pelipisteeseen 18 500 
kappaletta. Näiden lisäksi Suomen noin 100 pelisalissa rahapeliautomaatteja on noin 
2 600. Yhteensä automaatteja oli siis noin 21 100. 

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1414/2016) sään-
telee rahapelaamiseen liittyvää toimintaa. Sen mukaan pelipisteissä saa olla yhteensä 
enintään 18 600 rahapeliautomaattia ja erityisissä pelisaleissa saa olla yhteensä enin-
tään 3 900 rahapeliautomaattia. Toteutuneita määriä on ollut hieman näiden alle. Erityi-
siä pelisaleja saa asetuksen mukaan olla enintään 120 kappaletta ja pelikasinoita kaksi. 
Pelikasino saa olla avoinna yleisölle kaikkina viikonpäivinä kello 12:sta kello 04:ään. 
Pelisaleista Pelaamot sijaitsevat yleensä kauppakeskusten yhteydessä ja ovat auki 
kauppakeskuksen liikkeiden aukioloaikojen mukaisesti. Feel Vegas -pelisaleja on auki 
aamusta 03:een, mutta aukioloajat vaihtelevat pelipaikkojen ja viikonpäivien välillä. Ha-
jasijoitetut automaatit voivat olla auki pelipaikan aukioloaikojen mukaisesti. Etenkin 
kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä, mutta myös huoltoasemille sijoitettu-
jen automaattien osalta, tämä voi tarkoittaa ympärivuorokautista aukioloa. Hajasijoitetut 
automaatit sekä pelisalit suljettiin koronan vuoksi 13.3.2020. Pelisalit avattiin 26.6. ja 
hajasijoitetut automaatit 15.7., mutta rajoituksin. Automaattien avaamisen yhteydessä 
myös aukioloaikoja rajoitettiin toistaiseksi kello 11-04 väliseen aikaan.  

Arpajaislaissa säädetään, että rahapeliautomaatit tulee sijoittaa valvottuun tilaan. Val-
vontaa näissä puolijulkisissa tiloissa hoitaa henkilökunta muiden työtehtävien lomassa, 
esimerkiksi tarkastamalla henkilöllisyystodistuksista pelaajan iän tai katkaisemalla pää-
syn peliin. Rahapeliautomaatteja ei saa sijoittaa tiloihin, joissa niiden käyttäminen voi 
vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa järjestyshäiriöitä.  

Syksyllä 2019 Veikkaus ilmoitti vähentävänsä rahapeliautomaatteja vuoden 2020 ai-
kana siten, että niitä olisi hajasijoitettuna vuoteen 2021 mennessä 15 000 kappaletta. 
Pidemmällä aikavälillä tavoitteena oli vähentää automaatteja yhteensä 8000 koneella, 
siten, että hajasijoitukseen jäisi 10 500 rahapeliautomaattia. Kesäkuussa 2020 rahape-
liautomaattien avaamisen yhteydessä Veikkaus ilmoitti aikaistavansa tätä korkeampaa 
vähennystavoitetta. Vähennykset toteutetaan kuitenkin pääasiassa vähentämällä raha-
peliautomaattien enimmäismääriä eri pelipisteissä, ei vähentämällä pelipaikkoja.  

Pelikasinon ulkopuolella automaattipelejä voi pelata myös Veikkauksen verkkosivus-
tolla (mukaan lukien mobiili). Verkkoympäristössä välitettävien automaattipelien enim-
mäismäärää koskevaa sääntelyä ei ole, eikä asetuksenantovaltuus tällaista sääntelyä 
mahdollista. Veikkauksen verkkosivuilla rahansiirto pelitilille on mahdollista vain kello 
06–24 välisenä aikana, mutta pelaaminen on myös öisin sallittua. 
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Pelien piirteet 

1990-luvun rahapeliautomaateista poiketen nykyiset rahapeliautomaatit ovat pääosin 
useita pelejä sisältäviä monipeliautomaatteja, jotka tarjoavat erilaisia pelejä eri pelaa-
jaryhmille. Pelit yhdistelevät myös yhä enemmän videopeleistä sekä viihteestä tuttuja 
elementtejä ja hahmoja rahapelaamiseen. Verkkoympäristössä pelattavat automaatti-
pelit muistuttavat rahapeliautomaattien pelejä hyvin paljon visuaalisesti ja rakenteelli-
sesti, mutta näiden peliympäristöjen välillä on myös eroja etenkin pelipaikan piirteiden 
suhteen, kuten edellä on kuvattu (ks. alaluku 3.2). Kaikissa rahapeliautomaateissa on 
mahdollista jakaa yllätysvoittotyyppisiä tai voittoyhdistelmätyyppisiä jackpot-voittoja. 
Automaattipelin voitto voi olla yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin peliin sijoitettu pa-
nos. Samasta tuloksesta maksettujen voittojen voittokerroin, eli panoksen ja voiton 
suhde, voi vaihdella panoksen mukaan. Erityisesti voitoksi naamioidut häviöt (LDWs) 
voivat luoda vääristyneitä mielikuvia, jotka kannustavat pelaamiseen. Valtioneuvoston 
asetuksessa Veikkauksen rahapelien toimeenpanosta määritellään, että pelaajille on 
kalenterivuosittain maksettava raha-automaateista voittoina 70-99,9 prosenttia koko-
naisvaihdosta (valtioneuvoston asetus 1414/2016). Veikkaus ilmoittaa automaattipelien 
palautusprosenttien olevan noin 89-94 (Veikkaus 2020c). 

Veikkauksen verkkosivujen automaattipelivalikoimaa voidaan kuvailla laajaksi, sillä ne 
sisältävät yli 160 erilaista automaattipeliä. Verkkosivuilla kuvaillaan jokaisen pelin 
osalta tietoja pelistä, muun muassa minimipanoksesta ja palautusprosentista. Veik-
kauksen verkkosivuilla (mukaan lukien mobiili) tarjottujen automaattipelien pelaaminen 
on noussut viime vuosina volyymiltään merkittäväksi, mikä on synnyttänyt myös tar-
peen rahapeliautomaattien ja verkkoympäristössä pelattavien automaattipelien eriyttä-
miseen. Sekä väestötutkimukset että Peliklinikan tilastot osoittavat, että myös verkko-
ympäristössä nopearytmiset ja jatkuvaan pelaamiseen kannustavat automaattipelit ai-
heuttavat runsaasti ongelmia. (Heiskanen ym. 2019; Salonen ym. 2020). 
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Pelirajoitukset ja rahapelaamisen hallintakeinot 

Voimassa olevassa arpajaislain 14 §:ssä Veikkaukselle asetetaan velvollisuus asettaa 
sähköisesti välitettävien rahapelien pelaamiselle tarvittaessa pelilaji-, pelityyppi-, peli- 
ja pelaajakohtaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia pelihaittojen vähentämiseksi. Ar-
pajaislaki sisältää myös konkreettisia ja yleisiä rahapelien toimeenpanon rajoituksia, 
jotka koskevat osaltaan myös rahapeliautomaatteja. Näitä ovat muun muassa luotolla 
pelaamisen kieltäminen, pakollinen tunnistautuminen verkkopelaamisessa ja 18 vuo-
den ikäraja. Sisäministeriön asetuksella puolestaan säädetään sähköisiä pelejä koske-
vasta pelirajoituskokonaisuudesta, joka osaltaan koskee automaattipelejä. 

Suomessa pelirajoituskokonaisuus koskee toistaiseksi sähköistä pelaamista Veikkauk-
sen verkkosivuilla. Veikkauksen verkkosivuilla automaattipelejä rajoitetaan tällä het-
kellä siten, että kyseisiä pelejä pelaavan on pakollista asettaa itselleen rahansiirtorajat6 
päivä- ja kuukausitasolle ennen verkkopelaamisen rahansiirtoa (Veikkaus 2020a). 
Verkkopelaamisessa nopearytmisiä pelejä pelaavan (kasinopelit, pöytäpelit, eBingo ja 
nettiarvat) on asetettava pelaamiselle tappiorajat7 vuorokausi- ja kuukausitasolle.  

                                                      
 
6 Rahansiirtoraja on maksimisumma, jonka voi siirtää pankkitililtä Veikkauksen pelitilille 
vuorokaudessa ja kuukaudessa.  
7 Tappiorajat ovat summat, jotka voi enintään hävitä vuorokauden ja kuukauden ai-
kana.  

Suurimmat panokset: 

• Pelisalit ja 18 -vuoden ikärajalla varustetut pelipisteet 2 € (8 € panosten yhteis-
määrä/ kierros),  

• Muut tilat / pelipisteet 1 € (2 € yhteismäärä/ kierros), 
• Sähköisesti välitettävät rahapeliautomaatit: maksimipanos 20 € 

Rahapeliautomaattien maksimivoitoista sisäministeriön asetuksessa säädetään seuraa-
vasti: 

• Pelipisteissä 10 000 euroa 
• Pelisaleissa 100 000 euroa 
• Sähköisesti välitettävissä peleissä 1 miljoona euroa 

 

Laatikko 1: Automaattipelien maksimipanokset ja -voitot Suomessa.  
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Tappio- ja rahansiirtorajojen lisäksi pelaaja voi asettaa itselleen peli- tai peliryhmäkoh-
taisen pelieston haluamakseen ajaksi, mutta enintään vuodeksi. Veikkauksen verkko-
pelipalvelun jokaisella pelisivuilla voi estää kaiken verkkopelaamisen seuraavan vuoro-
kauden loppuun asti erillisellä Estä pelaaminen -painikkeella. Toistaiseksi voimassa 
olevalla peliestolla voi estää oman pelaamisen pysyvästi. Verkkoympäristön ulkopuo-
lella eston asettaminen rahapeliautomaattien pelaamiseen on mahdollista, mikäli käyt-
tää etuasiakkuuteen liitettyä maksukorttia.  

Muita pelirajoituksia ja pelihallinnan työkaluja ovat verkkopelipalvelun aikamuistuttaja, 
joka muistuttaa ajankäytöstä 60 minuutin kuluttua palveluun kirjautumisesta. Pelaaja 
voi myös seurata pelihistoriaansa Veikkauksen verkkosivuilla pelitilinsä kautta. Myös 
myyntipaikoissa pelatut pelit näkyvät peliprofiilissa, jos pelaaja on rekisteröitynyt Veik-
kauksen asiakkaaksi ja käyttää Veikkaus-korttia. 

Rahapeliautomaateilla pelaamista on mahdollista rajoittaa siten, että yhdellä maksukor-
tilla ei voi pelata 100 euroa enempää päivässä. Pelaaja voi itse rajoittaa rahapeliauto-
maateilla pelaamista asettamalla itselleen vuorokausikohtaisia pelirajoja pankkikortti-
maksamiseen suoraan rahapeliautomaatista. Pelaaja voi myös estää kortilla pelaami-
sen kokonaan asettamalla pelirajaksi nolla euroa, mutta pelirajoja voi kuitenkin itse 
muokata (Peluuri 2020). Pelirajan laskeminen astuu välittömästi voimaan, mutta rajan 
korotus astuu voimaan vuorokauden viiveellä. 

Arpajaislaki ei sisällä säännöksiä pelikieltomahdollisuuksista pelisaleihin. Pelaaja voi 
kuitenkin erikseen estää pääsynsä Veikkauksen pelisaleihin hakemalla kiellon jokai-
seen pelisaliin erikseen. Pelisaleille pääsykielto voi olla 3–12 kuukautta. Koska sisään-
pääsyn valvonta perustuu ainoastaan pelaajan tunnistamiseen pelisalissa, on pääsy-
kielto käytännössä vain pelaajan oma sitoumus olla tulematta saliin (Rydman & Tukia 
2019). Hajasijoitettujen rahapeliautomaattien osalta pelikiellot eivät ole mahdollisia.  

Sekä väestötutkimuksissa että Peliklinikan tilastoissa on arvioitu pelaamisen hallinta-
välineiden käytön yleisyyttä. Vuoden 2015 väestötutkimuksen mukaan vain 35 prosent-
tia pelaajista oli käyttänyt vähintään yhtä pelaamisen hallintavälinettä. Peliklinikan asi-
akkaiden parissa hallintavälineiden käyttö on yleisempää. Esimerkiksi väestötutkimuk-
sessa seitsemän prosenttia pelaajista oli asettanut itselleen kulutusrajan, kun Peliklini-
kan asiakkaista kulutusrajan oli asettanut 35 prosenttia. Pelitilin yhteenvetoa oli tarkas-
tellut 18 prosenttia väestötutkimuksen pelaajista, mutta 37 prosenttia Peliklinikan pe-
laajista (Salonen, Castrén ym. 2017; Salonen, Latvala ym. 2017).  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportissa (Raijas & Pirilä 2019b) keskityttiin niin ikään 
Veikkauksen kuluttajan suojelun toteutumiseen ja vastuullisuuteen. Raportissa kiinnite-
tään huomiota muun muassa siihen, että valtaosa hallintavälineistä kansainvälisellä ta-
solla perustuu pelaajan omalle aktiivisuudelle. Veikkauksen kohdalla huomioitiin myös, 
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ettei pelikäyttäytymisen seurantaan suunniteltu VasA-malli (Vastuullinen asiakkuus) ole 
toistaiseksi käytössä. Etenkin tunnistautumisen laajentaminen nähtiin myönteisenä ke-
hityksenä. 

Vuoden 2021 alusta Veikkaus tuo hajasijoitettuihin rahapeliautomaatteihin pakollisen 
tunnistautumisen, ja vuoden 2022 alusta tämä muuttuu myös lainsäädännön tasolla 
pakolliseksi. Siirtymäaikana 2021–2022 pelirajoituksista ja hallintavälineistä vastaa 
Veikkaus ja rahapeliautomaattien osalta kokonaisuus on vielä auki. Vuoden 2022 alusta 
kokonaisuus määritellään asetustasolla viranomaisten toimesta. Pelisalien osalta ei 
tätä kirjoitettaessa ole selvää millä aikataululla tunnistautuminen toteutetaan.  

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien pelaamisen yhteys 
ongelmapelaamiseen 

Automaattipelejä pelaavista suomalaisista noin 7–8 prosenttia luokitellaan ongelmalli-
sesti pelaaviksi väestötutkimusten mukaan (Salonen & Raisamo 2015; Salonen ym. 
2019). Väestötutkimuksissa automaattipelien pelaajilla (rahapeliongelma PPMG tai 
SOGS 3+ -mittarilla ja rahapelihaitat SHGS-18-mittarilla) sekä kasino- ja pöytäpelien 
että vedonlyöntipelien pelaajilla rahapeliongelma on tavallisempaa kuin muiden peli-
tyyppien pelaajilla (Salonen ym. 2019; Salonen ym. 2020). Peluurin viimeisimmän vuo-
siraportin mukaan vuonna 2019 rahapelaajien yhteydenotoissa 83 prosentissa ensisi-
jainen ongelmia aiheuttava pelimuoto oli automaattipelit joko verkossa (43 %) tai peli-
pisteillä (40 %) (Silvennoinen & Vuorento 2020).  

Vuonna 2018 Peliklinikan avohoidon asiakkaille tehdyssä kyselyssä (N = 132) 35 pro-
senttia vastaajista ilmoitti, että verkossa ulkomaisten sivujen automaattipelit olivat ai-
heuttaneet ongelmia. Kotimaiset rahapeliautomaatit olivat aiheuttaneet ongelmia noin 
21 prosentille ja automaattipelit Veikkauksen verkkosivuilla noin kolmelle prosentille 
vastaajista. Vielä vuonna 2016 rahapeliautomaattien osuus oli ulkomaisia internetissä 
pelattavia automaattipelejä suurempi. (Heiskanen ym. 2019.) Peliklinikan avohoidon 
asiakkaat kokevat rahapeliautomaattien ja automaattipelien pelaamisen myös selvästi 
useammin ongelmalliseksi kuin muiden rahapelien pelaamisen. 

Rahapeliautomaattien haitallisuus tulee esille myös muissa tuki- ja neuvontapalve-
luissa: Tieto- ja tukipiste Tiltti on rahapelaajille ja heidän läheisilleen suunnattu matalan 
kynnyksen tukipiste, jossa annetaan tietoa pelaamisen hallinnasta. Tiltissä on kerätty 
ensikäynneillä tietoa pelikanavasta ja pelityypistä vuodesta 2017 lähtien. Tiltin tilastojen 
mukaan sen kävijöistä valtaosa (65 %) pelaa automaatti-, arpa- ja numeroarvontavetoi-
sesti, kun taas viidennes (19 %) pelaa urheiluvedonlyöntivetoisesti ja kahdeksan pro-
senttia kaikkien kategorioiden pelejä (Tiltti 2020). 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus tuo lisäksi ilmi rahapeliautomaattien haja-
sijoittamisen keskittyvän tietyille, usein sosioekonomisesti heikoimmille, asuinalueille. 
Tämän voidaan nähdä olevan epäjohdonmukaista suhteessa sekä valtion tasa-arvoi-
sen kohtelun pyrkimyksiin, että rahapelipolitiikan tavoitteeseen vähentää ja ehkäistä 
rahapelihaittoja. (myös Selin ym. 2018.) 

Tiivistetysti eri lähteistä saatavissa olevien tietojen pohjalta voidaan todeta sekä auto-
maattipelien että rahapeliautomaattien olevan Suomessa merkittäviä rahapeliongel-
mien aiheuttajia. Tilanteen taustalla ovat sekä rahapeliautomaattien korkea pelivolyymi 
(Marionneau & Lähteenmaa 2020; Veikkaus 2020d) että pelien piirteet (ks. kohta 3.2.1).  

4.2 Eri maiden sääntelykäytäntöjä 
rahapeliautomaateille ja automaattipeleille 

Pelikasinoiden ulkopuolelle sijoitettujen rahapeliautomaattien ja niiden sääntelyn ver-
tailu eri maiden kesken on haasteellista, koska Euroopan sisällä ei ole yhteistä rahape-
liautomaatin määritelmää tai sääntelytapaa. Yhdessä maassa rahapeliautomaatiksi 
määritelty laite saattaa olla toisessa maassa vastaavilla ominaisuuksilla tulkittu viihde-
peliksi, jonka sääntely ei sisällä esimerkiksi ikärajaa. Rahapeliautomaattien määritel-
män lisäksi myös käytännöt internetissä toimivien automaattipelien suhteen vaihtelevat.  

Tässä selvityksessä keskitytään varsinaisiin rahapeliautomaatteihin ja automaattipelei-
hin (ks. määritelmä alaluvusta 1.2). Vertailukehykseksi on kerätty tietoa peliautomaat-
tien ja automaattipelien kasinoita laajemmasta jakelusta, keskittyen sellaisiin Euroopan 
maihin, jotka ovat sääntelyn tai jakelupolitiikan osalta verrannollisia Suomen tilantee-
seen. Tähän selvitykseen on otettu mukaan Suomen lisäksi Norja, Ruotsi, Tanska, Iso-
Britannia, Italia ja Puola. Tarkastelussa mukana olevat maat eivät ole ainoat Euroopan 
maat, joissa rahapeliautomaatteja on tarjolla pelikasinoiden ulkopuolella. Ne kuitenkin 
kuvaavat maantieteellisesti eri Euroopan alueita ottaen huomioon Euroopan pohjoisen 
(Ruotsi, Norja, Tanska), eteläisen (Italia), läntisen (Iso-Britannia) ja itäisen (Puola) ulot-
tuvuuden. Maat, joissa rahapeliautomaatteja on laillisesti saatavilla vain kasinoissa tai 
niihin rinnastettavissa pelisaleissa, on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

Vertailumaissa rahapeliautomaatteja on tarjolla pelikasinoiden ulkopuolella, kuten Suo-
messa. Suomen tavoin Norjassa ja Puolassa sekä kasinoiden ulkopuoliset rahapeliau-
tomaatit että automaattipelit ovat myös yksinoikeustoimijan alaisia. Ruotsissa rahapeli-
automaatit ovat Svenska Spelin alaisuudessa, mutta verkossa operoitavia automaatti-
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pelejä voivat tarjota myös lisensoidut toimijat. Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Tans-
kassa sekä verkon automaattipelit että rahapeliautomaatit toimivat lisensoiduilla mark-
kinoilla. 

Norja 

Tausta 

Norjassa ei ole koskaan ollut laillisia pelikasinoita, joten rahapeliautomaatteja on ollut 
saatavilla ainoastaan kasinoiden ulkopuolella. Vielä vuosituhannen vaihteessa rahape-
liautomaatit olivat hyvin suosittuja. Tällöin automaattien operointi oli pitkälti samanlaista 
kuin Suomessa 1930-luvun alussa: tietyillä kansalaisjärjestöillä oli yksinoikeus kerätä 
varoja toimintaansa peliautomaattituotoilla, ja kullakin järjestöllä oli oma operaattorinsa 
(Borch 2018).  

Rahapeliautomaateilla pelaaminen kasvoi huomattavasti 1990-luvulla teknologisen ke-
hityksen sekä vapautetun rahapelisääntelyn myötä (Rossow & Hansen 2016). Rahape-
liautomaattien sääntelyä alettiin tiukentaa asteittain 2000-luvun puolella (Rossow & 
Hansen 2016; Borch 2018). Ensimmäisten rajoitustoimien joukossa viranomaiset kiel-
sivät vuonna 2006 peliautomaattien pelaamisen seteleillä. Vuonna 2007 peliautomaatit 
poistettiin kokonaan, ja niiden operointi siirrettiin kansalliselle lottoyhtiö Norsk Tippin-
gille, joka toi markkinoille uudenmalliset Multix-automaatit vuonna 2008 ja Belago-au-
tomaatit vuonna 2011. Uudistuksen myötä rahapeliautomaatteihin tuli pakolliseksi pe-
laajan tunnistautuminen pelaajakortilla. Pelaajakortin avulla pelaamisen ikärajavalvon-
taa pystyttiin tehostamaan ja pelaajat saivat käyttöönsä erilaisia pelaamisen hallinnan 
työkaluja (ks. pelirajoitukset alla). Rahapeliautomaattien poistaminen julkisista tiloista 
vuonna 2007 ja korvaaminen vuodesta 2008 alkaen harvempaan sijoitelluilla ja pienem-
män haittapotentiaalin rahapeliautomaateilla vähensi merkittävästi peliongelmia sekä 
yhteydenottoja peliongelmaisille tarkoitettuihin palveluihin Norjassa (ks. esim. Lund 
2009; Rossow & Hansen 2016).  

Norjan rahapeliautomaatteja koskevia rajoituksia on tutkittu useampaan otteeseen 
(esim. Lund 2009; Rossow ym. 2013). Vuonna 2007 Ingeborg Lund tutki, millä tavalla 
Norjassa toteutettu rahapeliautomaattien poistaminen vaikutti rahapeliautomatteja pe-
laavien (N = 1293) pelitottumuksiin ja pelihaittojen tasoon (Lund 2009). Tulosten perus-
teella sekä rahapelaamisen osallistuminen että pelaamistiheys vähenivät aiemmin ra-
hapeliautomaateilla pelanneiden keskuudessa rahapeliautomaattien poistamisen 
myötä. Vastausten perusteella ei myöskään vaikuttanut siltä, että rahapeliautomaateilla 
pelaamista olisi korvattu jollakin toisella rahapelityypillä. Lisäksi rahapeliongelmien ylei-
syys (Lie-bet-kysymyksillä mitattuna) oli huomattavasti matalampi sen jälkeen, kun ra-
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hapeliautomaatit oli poistettu. Muutokset pelikäyttäytymisessä tapahtuivat etenkin ris-
kipelaajiksi luokiteltavien keskuudessa. Tutkimus ei kuitenkaan tavoittanut pitkän aika-
välin muutoksia.  

Rossow ja Hansen (2016) vertailivat myöhemmin rahapeliongelmien yleisyyttä Nor-
jassa toteutetuissa väestötutkimuksissa sekä nuorisotutkimuksissa pitkällä aikavälillä. 
Tutkimuksessa havaittiin, että rahapeliautomaattien poiston ja korvaamisen myötä ra-
hapeliautomaateilla pelaamisen taso väheni pysyvästi. Rahapeliongelmat (eri instru-
menteilla mitattuina) eivät myöskään nousseet takaisin poistoa edeltäneelle tasolle vuo-
teen 2015 mennessä. Automaattien poistaminen vuonna 2007 myös vähensi Norjan 
rahapelituottoja 28 prosentilla (Rossow & Hansen 2016). Norsk Tippingin tuotot ovat 
kuitenkin sittemmin kääntyneet jälleen kasvuun etenkin Multix- ja Belago-terminaalien 
kohdalla. Vuoden 2016 väestötutkimuksen mukaan etenkin Norsk Tippingin tarjonnan 
ulkopuoliset nettikasinopelit ovat nousseet merkittävimmäksi haittoja aiheuttavaksi pe-
liksi rahapeliautomaattien sijaan, mutta eivät kuitenkaan aiheuta määrällisesti yhtä laa-
jamittaisia haittoja. (Pallesen ym. 2016).  

Rahapelaamisen järjestämisestä vastaa Norjassa pääasiallisesti8 kaksi valtion yritystä: 
Norsk Tipping AS ja Norsk Rikstoto. Ensimmäisenä mainitulla on yksinoikeus rahapeli-
automaatteihin, raaputusarpoihin, lottoon, nettipeleihin ja urheiluvedonlyöntiin (Lotteri- 
og stiftelsestilsynet 2016). Norsk Rikstoton peliportfolio koostuu ravipeleistä. Norsk Tip-
ping avasi oman KongKasino-nimellä kulkevan nettikasinonsa 2014, ja vuodesta 2016 
lähtien yhtiöllä on ollut käytössä kuukausittainen 20 000 kruunun (n. 1853 €)9 maksimi-
häviöraja, joka koskee yhtiön kaikkea pelitarjontaa. Lisäksi Norsk Tippingillä on peli-
kohtaisia enimmäisrajoituksia. (Norsk Tippining 2020a; 2020b.)  

Vuoden 2015 väestötutkimuksen mukaan 58 prosenttia vastaajista oli pelannut raha-
pelejä viimeisen 12 kuukauden aikana (Pallesen ym. 2016). 4,4 prosenttia vastanneista 
oli pelannut Multix -rahapeliautomaattipelejä ja 0,6 prosenttia oli pelannut Belago -au-
tomaattipelejä. Norsk Tippingin operoiman KongKasino-nettikasinon automaattipelejä 
oli pelannut 2,1 prosenttia vastanneista. Säädellyn tarjonnan ulkopuolisia verkkokasi-
nopelejä oli pelannut 3,5 prosenttia (Pallesen ym. 2016).  

  

                                                      
 
8 Norjan valtio-omisteiset rahapeliyhtiöt voivat myös ottaa toimeksiantoja yhdistyksiltä 
tai instituutioilta, jolloin myös ne voivat tarjota rahapelejä laillisen sääntelijän valvonnan 
alaisuudessa. Lisäksi arpapelejä, bingoa ja laivoilla tapahtuvaa rahapelaamista saavat 
hoitaa myös yksityiset toimijat lisenssiä vastaan. Ks. Norsk Tipping 2016. 
9 Kaikki valuutat on muunnettu euroiksi Suomen Pankin 13. lokakuuta 2020 ilmoitta-
mien valuuttakurssien mukaisesti. Ks. Suomen Pankki 2020. 
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Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Norjassa VLT-rahapeliautomaatteja on kahdenlaisia, ja niistä vastaa yksinoikeudella 
Norsk Tipping. Vuoden 2019 lopulla Multix -rahapeliautomaatteja oli käytössä 2367 
(Pallesen ym. 2020). Multix-rahapeliautomaatteja saa sijoittaa bingo- ja pelihalleihin, 
kioskeihin, ravintoloihin, hotelleihin, kahviloihin ja baareihin. Norsk Tippingin on arvioi-
tava tilojen soveltuvuus ja sijainti ennen rahapeliautomaattien sijoittamista. Pelitermi-
naalit on sijoitettava siten, että pelien valvonnasta vastaava taho voi jatkuvasti valvoa 
pelitoimintaa ja tarvittaessa varmistaa pelaajien henkilöllisyyden, jos heitä epäillään 
alaikäisiksi. (Norsk Tipping 2019a.) Rahapeliautomaateilla ei voi pelata kello 24:00-
07:00 välillä. Belago-rahapeliautomaatteja voi pelata bingohalleissa, ja niitä voi pelata 
hallien aukioloaikoina (Norsk Tipping 2019b). Vuoden 2019 lopulla Belago-automaat-
teja oli Norjassa yhteensä 1629 (Pallesen ym. 2020).  

Rahapeliautomaattien sääntely perustuu Norjassa yhdelle kolmesta voimassa olevasta 
rahapelilaista (Lotteri- og stiftelsestilsynet 2019). Rahapelaamisen valvonnasta vastaa 
valtion alaisuudessa toimiva Lotteri- og stiftelsetilsynet. Kaikkien rahapelien ikäraja on 
Norjassa 18 vuotta. Multix- ja Belago- automaattien pelejä kuten muitakin Norsk Tip-
pingin rahapelejä voi pelata Norjassa vain, jos pelaaja on rekisteröitynyt yhtiön asiak-
kaaksi ja luonut itselleen pelitilin. Automaateilla pelatakseen pelaajan täytyy tunnistau-
tua pelitiliin kytketyn pelaajakortin avulla (Norsk Tipping 2020c). Raviradoilla pelaami-
nen on Norjassa kuitenkin ollut toistaiseksi pois tunnistautumisen piiristä.  

Rahapeliautomaateilla pelattavien automaattipelien lisäksi Norjassa, Norsk Tippingin 
verkkosivuilla voi pelata automaattipelejä, eli niin kutsuttuja KongKasino -pelejä (Norsk 
Tipping 2020d). Pelejä voi pelata Norsk Tippingin verkkosivuilla kello 07.00–03.00 vä-
lillä joka päivä ympäri vuoden. Myös verkossa pelattavien rahapelien pelaaminen vaatii 
pelaajan tunnistautumisen. 

Pelien piirteet 

Norjan rahapeliautomaatit ovat niin kutsuttuja VLT-automaatteja (video lottery termi-
nal), joissa pelin arvonta tapahtuu verkon ylitse keskitetysti palvelimella, eikä itse peli-
automaatissa. Multix-automaatit sisältävät useita erilaisia pelejä, kuten kasino- ja kort-
tipelejä sekä taito- että onnenpelejä. Multix-automaattien yksittäisistä peleistä löytyy 
tarkat kuvaukset Norsk Tippingin verkkosivuilta (Norsk Tipping 2020e). Multix-auto-
maatteja koskevien sääntöjen mukaan pelaajan pelisaldolla saa olla enintään 1500 
kruunua (n. 139 €). Jos pelisaldo ylittää rajoituksen, voitot siirretään automaattisesti 
pelaajan pelitilille. Voitot voivat olla korkeintaan 1 500 kruunua (n. 139 €).  
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Myös Belago-automaatit sisältävät useita hedelmäpelityyppisiä pelejä. Belago-auto-
maattien pelien maksimivoittosumma on 2 500 kruunua (n. 232 €). Belago-automaat-
tien peleissä voi tavallisten voittojen lisäksi voittaa jättipotin. Jackpotit erotellaan yh-
deksi kansalliseksi vaihtoehdoksi (enimmäisarvo 50 000 kruunua, noin 4633 euroa) ja 
kahdeksi paikalliseksi vaihtoehdoksi (enimmäisarvo 12 000 kruunua, noin 1 112 euroa). 
Kaikista Belago-automaattien peleistä löytyy tarkat tuotekuvaukset Norsk Tippingin 
verkkosivuilta (Norsk Tipping 2020f).  

Sekä Multix- että Belago-rahapeliautomaateilla voi pelata vain yhtä pelikierrosta kerral-
laan. Pelipanosten asettaminen ja voitonmaksu suoritetaan vain pelaajatilin kautta. Ra-
hapeliautomaateilla ei voi pelata käteisellä, eikä voittoja makseta käteisellä. Multix- ja 
Belago -automaattien peleissä pelikierroksen maksimipanos on 50 kruunua (n. 4,60 €), 
ja palautusprosentti on vähintään 30 prosenttia. Pelikierroksen aloittamisesta pitäisi ku-
lua vähintään kolme sekuntia, kunnes uusi peli voi alkaa. Automaattinen pelaaminen ei 
ole sallittua, joten jokaisessa pelissä pelaajan on suoritettava aktiivinen valinta. Satun-
naispelien toteutus perustuu siihen, että arvonnan tulokset ovat tilastollisesti satunnai-
sia ja riippumattomia. Arvonnan tulosten välillä ei pitäisi olla korrelaatiota. Peliä ei saa 
suunnitella antamaan vääriä käsityksiä voittamisen ja voittamatta jättämisen todennä-
köisyydestä. Rahapeliautomaatit eivät saa tuottaa ääniä silloin, kun pelaaja ei aktivoi 
peliautomaattia. Multix-automaateista mainitaan erikseen, että ne eivät saa tuottaa ko-
likoita muistuttavia ääniä (vrt. Livingstone ym. 2019).  

Internetissä pelattavia KongKasino -pelejä kuvaillaan pikapeleiksi, sillä myös näissä 
automaattipeleissä tulokset paljastuvat heti suoritetun pelikierroksen jälkeen, ja pelit 
sisältävät sekä onnen- että taitopelien ominaisuuksia. Pelissä, joissa on taitoelement-
tejä, annetaan selkeät tiedot siitä, kuinka pelaaja voi vaikuttaa tulokseen. KongKasino 
-pelit on jaettu kolmeen kategoriaan: pöytäpeleihin, pyöriviin hedelmäpelien kaltaisiin 
peleihin (hjulspill) sekä muihin peleihin. Norsk Tippingin verkkosivuilta löytyy yhteensä 
134 erilaista peliä. Yksittäiset yli 10 000 kruunun (n. 927 €) voitot siirretään automaatti-
sesti pelaajan pankkitilille. Pelikierroksen maksimivoitto voi olla 100 000 kruunua (n. 
9 266 €). Maksimipanos kierrosta kohden on 500 kruunua (n. 46 €). 

Pelirajoitukset ja pelihallinta 

Pelaajan täytyy asettaa henkilökohtaiset pelirajoitukset pelatessaan Norsk Tippingin 
automaattipelejä (Norsk Tipping 2020b). Pelaajan henkilökohtaisten pelirajoitusten li-
säksi Multix-automaattien maksimitappioraja on 650 kruunua (n. 60 €) kalenteripäivää 
kohden tai 2700 kruunua (n. 250 €) kalenterikuukautta kohden. Belago-automaateissa 
maksimitappiorajat taas ovat 900 kruunua (n. 83 €) kalenteripäivää kohden tai 4400 
kruunua (n. 408 €) kalenterikuukautta kohden. 
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Pelisessio voi kestää enintään tunnin ajan. Tunnin pelaamisen jälkeen pelaajalle ilmoi-
tetaan tiedot pelitoiminnasta ja pelisessio päättyy. Uuden pelisession voi aloittaa aikai-
sintaan kymmenen minuutin kuluttua edellisen pelisession päättymisestä. 

Norsk Tippingin internetissä pelattavat automaattipelit lukeutuvat KongKasino -peleihin, 
joiden rajoitukset muistuttavat paljon Multix- ja Belago -automaattien pelirajoituksia: Re-
kisteröitymisen yhteydessä pelaajan täytyy asettaa itselleen tappioraja (enintään 4000 
kruunua, eli noin 371 euroa päivässä ja 10 000 kruunua, eli noin 927 euroa kuukau-
dessa) ja aikarajoitukset pelaamiselle (vähimmäisaikarajoitus 1 tunti, enimmäisaikara-
joitus 20 tuntia/vrk). Aika- ja tappiorajoja voi muuttaa milloin tahansa. Jos rajoituksia 
alennetaan, muutos tulee voimaan välittömästi. Jos rajoituksia nostetaan, karanteenin 
on oltava vähintään 24 tuntia ennen muutoksen voimaantuloa. Kuukausirajoituksen ko-
rotus tulee voimaan seuraavana kuukautena. 

Pelaajan peli keskeytetään säännöllisin väliajoin. Keskeytyksen yhteydessä pelaajalle 
annetaan tietoa ajankulutuksesta ja mahdollisuus lopettaa peli helposti. Pelin keskey-
tyksen on kestettävä vähintään 90 sekuntia. Pelaaja voi milloin tahansa pelin aikana 
keskeyttää pelaamisen 24 tunnin ajaksi. Lisäksi Norsk Tippingin käyttämä Playscan-
riskianalyysityökalu mittaa pelaajan pelikäyttäytymistä ja varoittaa pelaajaa, jos pelaa-
minen kehittyy riskialttiimmaksi. 

Sekä Multix- ja Belago -automaattien että KongKasinon automaattipelien osalta pelaaja 
voi itse määritellä taukoja pelitoiminnalleen. Pelitauon vaihtoehdot ovat 24 tunnin ja 180 
päivän välillä. Pelaajan ei anneta peruuttaa pelitaukoa, mutta pelaaja voi halutessaan 
pidentää sitä. Lisäksi pelaaja voi asettaa itselleen myös pelikiellon. Pelikiellon voi pur-
kaa, mutta aikaisintaan vuoden kuluttua pelikiellon asettamisesta. 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien yhteys ongelmapelaamiseen 

Norjan rahapeliautomaattien saattavuutta koskevan lainsäädännön muutokset 2000-lu-
vulla ovat vähentäneet automaattien yhteyttä ongelmapelaamiseen (esim. Rossow & 
Hansen 2016; Borch 2018; Lund 2009). Tämä voidaan havaita kuviosta 3, jonka mu-
kaan rahapelihaittojen kokeneiden yhteydenotot valtakunnalliseen auttavaan puheli-
meen ovat vähentyneet huomattavasti rahapeliautomaattien poistamisen sekä myö-
hemmin uusilla automaateilla korvaamisen jälkeen (Degnepoll 2020).  
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Kuvio 3. Norjan auttavan puhelimen soitettujen puheluiden määrä vuosina 2004–2019 (Degnepoll 2020). 

Vuoden 2016 väestötutkimukseen vastanneista vain harvat pelasivat Multix -rahapeli-
automaateilla (0,6 %) tai Belago-automaateilla (4,4 %) (Pallesen ym. 2016). Vaikka 
nämä rahapeliautomaatit on suunniteltu pelaajien kannalta vähemmän haitallisiksi, sa-
man väestötutkimuksen mukaan Multix-automaattien pelaajista 30 prosenttia ja Belago-
automaattien pelaajista 74 prosenttia luokiteltiin ongelmapelaajiksi (PGSI 3 +) (emt.). 

Pienestä kokonaisvolyymistä johtuen rahapeliautomaatit eivät kuitenkaan enää väes-
tötasolla näyttäydy viimeisimpien väestötutkimusten tai auttavan puhelimen tilastojen 
perusteella merkittävänä haittojen aiheuttajana (Pallesen ym. 2016; Hjelpelinjen 2019). 
Auttavan puhelimen mukaan yhteydenotoista yksi prosentti käsitteli Belago -rahapeli-
automaatteja ja kolme prosenttia Multix -rahapeliautomaatteja (Hjelpelinjen 2019). Sen 
sijaan auttavien palveluiden tilastoissa korostuvat verkossa pelattavat rahapelit (emt.). 
Väestötutkimuksen mukaan 2,1 prosenttia vastaajista oli pelannut KongKasinon auto-
maattipelejä, mutta 39 prosenttia nettikasinopelien pelaajista koki ongelmia niiden 
kanssa (PGSI 3+ -mittarilla) (Pallesen ym. 2016). Auttavan puhelimen tilastojen mu-
kaan 46 prosentissa yhteydenottoja verkossa pelattavat kasinopelit oli koettu ongelmal-
lisina. Kasinopelejä koskevat puhelut koskettavat pääasiassa ulkomaalaisten tarjoajien 
pelejä. (Hjelplinjen 2019.)  
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Suomen näkökulma 

Norjassa rahapeliautomaattien poistaminen ja sittemmin vähentäminen vähensi myös 
kokonaiskulutusta sekä automaattipelaamiseen liittyviä haittoja. Aiemmassa arviointy-
työssä (Selin ym. 2017) todettiin, että Norjaa koskevat tulokset soveltuvat hyvin Suo-
men tilanteen tarkastelemiseen. Verkkopelaaminen sekä Norsk Tippingin että laitto-
mien operaattoreiden sivustoilla on kuitenkin yleistymässä ja aiheuttaa yhä enemmän 
haittoja. Nämä trendit eivät kuitenkaan näy auttavan puhelimen tilastoissa yhtä korkeina 
kuin automaattien osuus ennen niiden poistamista vuonna 2007.  

Norjassa on käytössä myös pakollinen 10 minuutin tauko tunnin peliajan jälkeen. Suo-
messa pelaajalle tulee ainoastaan muistutus 60 minuutin pelaamisen jälkeen, mutta ei 
pakollista taukoa. 

Ruotsi 

Tausta 

Ruotsissa on ollut erilaisia rahapeliautomaatteja ainakin 1960-luvulta lähtien, mutta 
voittoina sai lain mukaan jakaa ainoastaan tavarapalkintoja. Voittopoletteja vaihdettiin 
kuitenkin myös laittomasti rahaan. Automaatteja oli 1960-luvulla runsaasti, noin 15 
000–20 000. Osin laittoman käytön hillitsemiseksi rahavoittoja tarjoavien peliautomaat-
tien operointi tuli lailliseksi pääasiassa ravintoloissa vuonna 1973. Tämä vähensi lisen-
soitujen automaattien määrän noin 6 300:aan.10 Rahavoittoja jakavat rahapeliautomaa-
tit kiellettiin uudestaan vuonna 1979, mutta tavaravoittoautomaatit pysyivät laillisina. 
1980-luvulla yleistyivät järjestäytyneen rikollisuuden operoimat laittomat peliautomaatit, 
joiden määrän arvioitiin olevan 3000–5000 välillä vielä 2010-luvulle tultaessa. (De Geer 
2011.) Viimeisimpien rahapeliviranomaisen Spelinspektionin muun muassa poliisira-
portteihin perustuvien arvioiden mukaan laittomia automaatteja on nykyisin vain noin 
2000 (Granlund 2019).  

Rahapeliautomaatit laillistettiin uudelleen vuonna 1996. Rahavoitot palasivat rahapeli-
automaatteihin 1990-luvun puolivälissä ja testisijoitusten jälkeen ensimmäiset 1500 ra-
hapeliautomaattia sijoitettiin ravintoloihin alkuvuonna 1996. Jakelu rajattiin bingohallei-
hin ja anniskeluravintoloihin, joissa ensisijaisina sijoituskriteereinä oli mahdollisuus ikä-
rajavalvontaan, aukioloajat, asiakasvirrat sekä sijoituspaikan taloudellinen vakaus ja 
kyky yleiseen tilanhallintaan. (De Geer 2011.) Kansalaisjärjestöt sekä Svenska Spelin 

                                                      
 
10 ks. Prop. 1977/78:9 om spel på s.k. enarmade banditer 
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edeltäjä Tipstjänst kiistelivät oikeudesta operoida pelejä, mutta lopulta operointioikeus 
annettiin Tipstjänstille.  

Vuoden 2019 alussa Ruotsissa siirryttiin verkkorahapelien tuottamisessa lisenssijärjes-
telmään. Aiemmin yksinoikeudella toimineiden peliyhtiöiden Svenska Spelin ja ATG:n 
(Aktiebolaget Trav och Galopp) sekä kolmannen sektorin rahapelitoiminnan lisäksi 
markkinoille ovat voineet pyrkiä kilpailevat yksityiset verkkorahapeliyhtiöt, jotka maksa-
vat valtiolle lisenssimaksuja ja veroja (Örnberg & Hettne 2018). Uudistettu rahapelilain-
säädäntö luo puitteet lisenssiyhtiöiden ja laittoimien rahapelitoimijoiden sääntelylle. Uu-
distuksesta huolimatta Svenska Spel sai säilyttää yksinoikeuden fyysisiin rahapeliauto-
maatteihin, mutta yksityiset yhtiöt voivat tarjota muun muassa verkossa kasinopelejä, 
joihin kuuluu myös automaattipelit. (emt.) Lisäksi Ruotsissa on järjestäytyneen rikolli-
suuden ylläpitämiä laittomia rahapeliautomaatteja (Spelinspektionen 2016). 
Ruotsin viimeisimmän väestötutkimuksen mukaan 66 prosenttia väestöstä on pelannut 
rahapelejä edellisen vuoden aikana (Folkhälsomyndigheten 2019b). Noin 1,9 prosenttia 
Ruotsin väestöstä oli pelannut viimeisen 12 kuukauden aikana rahapeliautomaateilla 
(mukaan lukien sekä rahapeliautomaatit että automaattipelit verkossa). Väestötutki-
musten perusteella rahapeliautomaattien pelaamisen suosio on laskenut, kun taas ver-
kossa pelattavien rahapelien suosio on kasvanut (Romild 2019). Rahapeliautomaattien 
saatavuuden sääntely ja valvonta perustuvat Ruotsissa rahapelilainsäädännölle, joka 
uudistui 1.1.2019. Rahapelitoiminnan valvonnasta vastaava viranomainen on Spe-
linspektionen11. 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Svenska Spelin alaisuudessa toimiva Vegas AB on ainoa sallittu rahapeliautomaatti 
Ruotsissa12. Kuten Norjassa, myös Ruotsissa rahapeliautomaatit ovat niin kutsuttuja 
VLT-automaatteja, jossa pelin arvonta tapahtuu verkon ylitse keskitetysti palvelimella. 
Vegas-automaatteja on yhteensä noin 4600 sijoitettuna noin 1500 pelipaikalle. Auto-
maatit on sijoitettu ravintoloihin, biljardi-, bingo- ja keilahalleihin, baareihin ja lentoken-
tille (Svenska Spel 2020; Svenska Spel 2019). Peliautomaatteja saa olla korkeintaan 
viisi pelipaikkaa kohden (Spellag 2018:1138). Vegasin lisenssi kattaa enintään 7000 

                                                      
 
11 Spelinspektutionen tunnettiin aiemmin nimellä Lotteriinspektionen, mutta nimi vaihtui 
1.1.2019 rahapelilainsäädäntömuutoksen myötä. Ks. Spelinspektionen (2019). 
12 Ruotsissa pelikoneet luokitellaan neljään eri tyyppiin: arvoautomaatteihin, viihdepeli-
automaatteihin, rahapeliautomaatteihin laivalla ja tavarapeliautomaatteihin (Spe-
linspektionen 2020a). Tässä selvityksessä keskitytään Ruotsin osalta arvoautomaattei-
hin sekä onlinekasinopeleihin luokiteltuihin automaattipeleihin, sillä ne ovat Manner-
Ruotsissa ainoita rahapeliautomaatteja, joista voi voittaa rahaa. Ks. Spelinspektionen 
(2020c). 
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rahapeliautomaattia hotelli- ja ravintolatoiminnan yhteydessä ja 500 rahapeliautomaat-
tia bingopelien yhteydessä (Spelinspektionen 2020b). 

Liiketilojen, kuten ravintoloiden ja bingohallien, aukioloajat määrittelevät rahapeliauto-
maattien ajallisen saatavuuden (Svenska Spel 2016). Bingohalleissa rahapeliautomaa-
tit saavat olla auki tuntia ennen bingon alkua tai tunnin bingopelin päättymisestä. Ra-
hapeliautomaattien aukioloa voidaan säätää luvanvaraisesti. 

Ruotsissa automaattipelejä voi pelata myös verkossa. Lisenssijärjestelmään siirtymi-
sen myötä Ruotsin rahapelimarkkinoilla on tällä hetkellä 96 toimijaa, joilla on lisenssi 
järjestää rahapelejä Ruotsissa. Näistä 70:llä eri toimijalla (mukaan lukien Svenska Spel 
ja ATG) on lisenssi verkossa pelattaviin rahapeleihin, joihin usein lukeutuvat myös au-
tomaattipelit (Spelinspektionen 2020d).  

Pelien piirteet 

Vegas-rahapeliautomaatit sisältävät useita erilaisia pelejä, jotka on jaoteltu hedelmä-
peleihin sekä urheilu- ja pokeripeleihin. Pelipanos on 1–6 kruunua (n. 0,10–0,60 €) peliä 
kohden ja suurin voitto on 600 kruunua (n. 58 €). (Spelinspektionen 2020b.) Vegas-
automaattipelien palautusprosentti on vähintään 85 prosenttia. Suurimman osan Vega-
sin peleistä palautusprosentti on noin 90 prosenttia (Vegas 2020).  

Verkossa pelattavien automaattipelien pelipiirteet vaihtelevat pelin järjestäjän mukaan, 
sillä automaattipeleille ei ole määritelty yhtenäisiä piirteitä koskevia säädöksiä viran-
omaisten toimesta. Esimerkiksi Svenska Spelin verkkosivuilla voi pelata automaattipe-
lejä. Erilaisia pelejä on yhteensä 858. Jokaisesta pelistä löytyy pelikuvaukset, jossa 
mainitaan palautusprosentti.  

Pelirajoitukset ja pelihallinta 

Pelaajan täytyy rekisteröityä pelatakseen kasinoiden ulkopuolelle sijoitetuilla rahapeli-
automaateilla (Spellag 2018:1138). Rekisteröitymisen jälkeen pelaajan täytyy tunnis-
tautua henkilökohtaisen pääsykoodin tai vastaavan avulla. Vuoden 2014 kesäkuussa 
Svenska Spel otti omaehtoisesti käyttöön pakollisen tunnistautumista varten pelaaja-
kortin, joka koskee myös peliautomaateilla pelaamista (Svenska Spel 2015). Alkuvai-
heessa pakollisen tunnistautumisen takana oli vain 3/4 automaatin pelitarjonnasta si-
ten, että vähiten haitalliseksi arvioituja pelejä pääsi pelaamaan myös tunnistautumatta. 
Melko pian kaikki automaattipelit kuitenkin siirrettiin pakollisen tunnistautumisen 
taakse. Nykyään Ruotsissa kaikkien rahapelien pelaaminen vaatii tunnistautumisen, lu-
kuun ottamatta verkon ulkopuolisia raaputusarpoja, Cosmopol-kasinoiden rahapelitar-
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jontaa sekä bingoja, paikallisia hevospooleja, huvipuistojen ja hotelli- sekä ravintolatoi-
minnan yhteydessä toimeenpantuja kasinopelejä, tavara-automaatteja ja laivaliiken-
teen rahapelejä (Svenska Spel 2016; LIFS 2018:3). Kuten Norjassa, myös Ruotsissa 
on havaittu pelaajakorttien käyttöönoton negatiivinen vaikutus tuottoihin. Ruotsissa pa-
kollisten pelaajakorttien käyttöönotto vähensi rahapeliautomaattien tuottoja 25 prosent-
tia (Lotteriinspektionen 2015). Svenska Spelin julkaisemattoman ja epävirallisen arvion 
mukaan aktiivisimmat pelaajat eivät kuitenkaan muuttaneet pelaamistaan merkittävästi, 
mutta vuosipelaajista katosi noin puolet, minkä jälkeen Ruotsin automaattipelaajien 
osuus laski 8–10 prosentista noin 4 prosenttiin aikuisväestöstä. Svenska Spel arvioi 
lisäksi noin neljänneksen pelaajista lopettaneen automaattien pelaamisen kokonaan ja 
loppujen siirtyneen pelaamaan joko verkkoon tai laittomille automaateille. (Johansson 
2020.) 

Myös verkossa pelattavien automaattipelien osalta pelaajan täytyy aluksi rekisteröityä 
pankkitunnuksilla tai vastaavalla. Vain Ruotsissa asuvat tai pysyvästi oleskelevat hen-
kilöt voivat rekisteröityä pelaamaan internetissä pelattavia rahapelejä (Spellag 
2018:1138). Myöhemmin rahapeleistä vastaava lisenssinhaltija (peliyhtiö) voi pyytää 
uudelleen tunnistautumista joko pankkitunnusten avulla tai vaihtoehtoisesti pelikortin tai 
vastaavan käyttäjänimen, ja siihen liittyvän valtuuskoodin avulla (emt.).  

Vuodesta 2018 lähtien Vegas-automaateissa on ollut pakollinen viikkokohtainen tap-
piorajoitus sekä kaksi vapaaehtoisesti asetettavaa rajoitusta. Pakollisesta viikkokohtai-
sesta tappiorajoituksesta huolimatta, pelaaja voi asettaa itselleen tappiorajoituksen päi-
vää, viikkoa tai kuukautta kohden sekä asettaa aikarajan omalle pelaamiselle päivää 
kohden. (Svenska Spel 2019.) 

Lisenssijärjestelmään siirtymisen myötä vuonna 2019 sekä Svenska Spel että muut li-
sensoidut peliyhtiöt on velvoitettu osoittamaan ottavansa huomioon sosiaaliset ja ter-
veydensuojelulliset näkökohdat pelaajien suojelemiseksi liialliselta pelaamiselta ja aut-
taakseen heitä vähentämään pelaamista, kun sitä vaaditaan (omsorgsplikt). Velvolli-
suuteen kuuluu liiallisen pelaamisen torjuminen seuraamalla jatkuvaa rahapelaamista. 
Luvanhaltijan on esitettävä toimintasuunnitelmassa, kuinka tämä toteutuu. 

Lisäksi lisensoitujen peliyhtiöiden täytyy ottaa käyttöön vastuullisen rahapelaamisen 
työkalut verkossa. Näitä ovat erilaiset pelirajat, kuten rahansiirtoraja (Spellag 
2018:1138). Pelien tarjoajien täytyy mahdollistaa pelaajille myös omaa pelaamista ar-
vioiva pelitesti. Svenska Spel myös ilmoittaa asiakkailleen viesteillä voitoista, tappi-
oista, pelitilin saldosta, pelitilille sisäänkirjautumisen ajankohdista sekä pelihistoriasta. 
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Kuten Norjan Norsk Tipping, myös Svenska Spel käyttää Playscan-riskianalyysityöka-
lua, joka mittaa pelaajan pelikäyttäytymistä ja varoittaa pelaajaa, jos pelaaminen kehit-
tyy riskialttiimmaksi.13 

Vuodesta 2019 alkaen sekä Svenska Spelin että muiden lisensoitujen peliyhtiöiden asi-
akkaille on täytynyt olla mahdollisuus asettaa itselle pelikielto kansallisen Spelpaus -
pelikieltojärjestelmän kautta. (Svenska Spel 2019). Pelikieltoa ei voi asettaa pelilajikoh-
taisesti, vaan kielto koskee kaikkia pelikieltojärjestelmään kuuluvia pelejä14. Spelpaus 
-pelikieltojärjestelmä kattaa kaikki rahapeliyhtiöt, joilla on lupa tarjota rahapelejä Ruot-
sissa (Spelinspektionen 2020a). Järjestelmän ulkopuolella ovat siis edelleen lisensoi-
mattomat yhtiöt. Verkkopelejä pelaavilla on mahdollisuus asettaa pelikielto välittömästi 
24 tunnin ajaksi. Toistaiseksi voimassa olevan pelikiellon voi peruuttaa aikaisintaan 12 
kuukauden kuluttua. Ruotsissa lisensoitujen rahapeliyritysten on tarkistettava Spel-
paus.se -sivusto joka kerta, kun uusi pelaaja rekisteröityy pelisivulle tai kirjautuu sisään 
peliin. Peliyritysten ei ole sallittua lähettää rahapelaamista koskevaa suoramarkkinoin-
tia henkilöille, jotka ovat asettaneet itselleen pelikiellon Spelpaus -järjestelmän kautta. 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien yhteys ongelmapelaamiseen 

Rahapeliautomaatit olivat keskeinen ongelmien aiheuttaja Ruotsissa 2000-luvulla, 
mutta viime vuosina myös nettirahapelaaminen ja etenkin nettikasinopelit ja -vedon-
lyönti ovat nousseet näiden pelien ohi: rahapeliautomaattien osuus ongelmanaiheutta-
jana oli vuosien 2012–2018 välillä laskenut merkittävästi (Romild 2019; Stödlinjen 
2019). Vaikka rahapeliautomaattien suosio väestötasolla ei ole samaa luokkaa kuin 
Suomessa, pelit aiheuttavat haittaa niitä pelaaville (Folkhälsomyndigheten 2019a; 
2019b). Swelogs-väestötutkimuksen mukaan 70 prosenttia rahapeliautomaattien tuo-
toista Ruotsissa tulee pelaajilta, jotka kärsivät rahapeliongelmista (Folkhälsomyndighe-
ten 2019b). Tästä huolimatta fyysiset rahapeliautomaatit oli hyvin harvoin nimetty ensi-
sijaiseksi ongelman aiheuttajaksi, kun tarkastellaan valtakunnallisen auttavan puheli-
men viimeisintä vuosiraporttia. Sen sijaan verkossa toimivat pelit ja etenkin verkossa 
toimivat kasinopelit, olivat valtaosalla merkittävin ongelmanaiheuttaja (Stödlinjen 2019). 
Lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutuksista peliongelmiin tai -haittoihin ei ole vielä 
tietoa. 

  
                                                      
 
13 Playscan on alun perin Svenska Spelin itsensä yhteistyössä kehittämä työkalu. Kau-
pallinen toiminta on yhtiöitetty tytäryhtiöön, jonka Svenska Spel omistaa nykyään koko-
naan. ks. Playscan (2020).  
14 Nettikasinopelit, tietokonesimuloidut automaattipelit (datorsimulerat automatspel, net-
tilotto, nettibingo, vedonlyönti, raha-automaattipelit (Vegas) ja kasinopelit Casino Cos-
mopol -kasinoissa. Spelinspektionen (2020e). 
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Suomen näkökulma  

Ruotsissa rahapeliautomaatteja pelataan vähemmän kuin Suomessa. Vaikka rahapeli-
automaatteja on sijoitettu kasinoiden ja pelisalien ulkopuolelle, niiden saatavuus ei ole 
yhtä suurta kuin Suomessa. Fyysisten rahapeliautomaattien osuus pelihaittojen aiheut-
tajana on laskenut Ruotsissa. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut nettirahapelaami-
seen laajentuminen sekä pakollisen tunnistautumisen käyttöönotto (Romild 2019).  

Sen sijaan nettikasinopelien, mukaan lukien internetissä pelattavien automaattipelien, 
suosio on kasvanut Ruotsissa, ja ne on nimetty yhdeksi eniten ongelmia aiheuttavaksi 
pelityypiksi auttavan puhelimen raportin mukaan (Stödlinjen 2019). Ruotsin Spelpaus-
järjestelmä kattaa kaikki lisensoidut toimijat. 

Tanska 

Tausta 

Tanskan rahapelilaki uudistettiin vuonna 2012. Tämän myötä verkkorahapelimarkkinat 
avattiin lisenssipohjaisille toimijoille15. Tätä ennen Tanskassa operoi ainoastaan Veik-
kauksen tapainen yksinoikeustoimija Danske Spil. Markkinoiden vapauttamisen taus-
talla oli pyrkimys suojella pelaajia laittomilta rahapelimarkkinoilta etenkin verkkoympä-
ristössä (Nordic Welfare Centre 2017).  

Rahapelaamisen sääntely perustuu Tanskassa rahapelilakiin (Consolidation Act No. 
1494). Rahapelaamisen valvonnasta vastaa valtion alaisuudessa toimiva elin Spil-
lemyndigheden. Spillemyndighedenin ensisijainen rooli rahapeliautomaattien ja auto-
maattipelien suhteen on myöntää lisenssejä peliautomaattien ja verkon automaattipe-
lien operointia varten sekä valvoa ravintoloissa, kahviloissa, baareissa ja pelihalleissa 
asetettujen peliautomaattien toimintaa.  

Lainsäädännön mukaan rahapeliautomaatit tulee olla kytketty rahapeliviranomaisen 
keskusvalvontajärjestelmään. Tanskassa on noin 323 lisenssinhaltijaa, joilla on lupa 
tarjota rahapeliautomaatteja. Joulukuussa 2018 yhteensä noin 24 700 rahapeliauto-
maattia oli sijoitettu 2 659 eri tilaan. Pelitiloista 1 149 oli pelihalleja ja 1510 ravintoloita, 
baareja ja kahviloita, joille oli myönnetty alkoholilisenssi (Spillemyndigheden 2018, 84). 

                                                      
 
15 Tanskan lisenssipohjaisella rahapelijärjestelmällä viitataan siihen, että eri rahapelitoi-
mijat voivat hakea valtiolta lisenssiä rahapelien järjestämiseen Tanskassa. Ks. lisää 
Tanskan tämänhetkisestä rahapelilainsäädännöstä: Spillemyndigheden (2020a).  
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Viimeisimmän väestötutkimuksen mukaan 63 prosenttia väestöstä oli pelannut rahape-
lejä viimeisen 12 kuukauden aikana. Neljä prosenttia väestöstä oli pelannut rahapeli-
automaatteja viimeisen 12 kuukauden aikana16. (Fridberg & Birkelund 2016.) Väestö-
tutkimuksen mukaan automaattipelien pelaajista 75 prosenttia oli pelannut ainoastaan 
rahapeliautomaatteja ja 15 prosenttia ainoastaan verkkosivuilla toimivia automaattipe-
lejä. Yhdeksän prosenttia oli pelannut molempia (emt.).  

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Rahapeliautomaateilla (spilleautomater) viitataan Tanskan lainsäädännössä mekaani-
siin ja elektronisiin rahapeliautomaatteihin sekä internetissä pelattaviin automaattipe-
leihin. Kasinoiden ja nettikasinoiden lisäksi automaattipelejä voi pelata Tanskassa 
myös ravintoloissa, kahviloissa, baareissa ja pelihalleissa. Alkoholilisenssillä varuste-
tuissa ravintoloissa voi olla enintään kolme rahapeliautomaattia. Nämä automaatit ovat 
kuitenkin perinteisiä hedelmäpelejä. Pelihallissa olevien peliautomaattien enimmäis-
määrä riippuu pelihallin koosta (Spillemyndigheden 2018).  

Rahapeliautomaatit luokitellaan kolmeen tyyppiin, jotka myös vaikuttavat saatavuuteen 
ja pelien piirteisiin. Automaattityyppejä ovat kasinoilla pelattavat rahapeliautomaatit, po-
keriautomaatit sekä ”yksikätiset rosvot” (enarmede tyveknægte). Näistä viimeisimmät 
ovat perinteisiä hedelmäpelejä, ja niitä on saatavilla myös pelisalien ja kasinoiden ul-
kopuolella esimerkiksi baareissa ja bensa-asemilla, mutta sermien takana. Tämä eh-
käisee osaltaan näkyvyyttä, mutta toisaalta myös vaikeuttaa pelien valvontaa. Pokeri-
automaatteja on saatavilla ainoastaan pelisaleissa. (Røper 2020.) Rahapeliautomaat-
tien lisäksi Tanskassa on runsaasti Danske Spilin vedonlyöntiterminaaleja. Nämä tab-
lettia muistuttavat laitteet toimivat kuitenkin ainoastaan vedonlyöntikohteiden (urheilu ja 
e-urheilu) valitsemiseen, eikä niillä ole mahdollista pelata automaattipelejä (Røper 
2020). Tästä syystä vedonlyöntiterminaalit on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. 

Kasinoiden ulkopuolisten rahapeliautomaattien markkinaosuus oli 14 prosenttia17 
vuonna 2018 (Spillemyndigheden 2018, 49)18. Rahapeliautomaattien tuotto operaatto-
reille (nk. pelikate) on pudonnut 1,8 miljardista Tanskan kruunusta (n. 242 milj. €) 
vuonna 2012 1,4 miljardiin Tanskan kruunuun (n. 188 milj. €) vuonna 2018 (emt., 50). 

                                                      
 
16 Vuoden 2005 väestötutkimuksessa (Fridberg & Birkelund 2016) vastaava luku oli 
kahdeksan prosenttia, eli rahapeliautomaattien suosio on laskenut Tanskassa väestö-
tutkimusten perusteella.  
17 14 prosenttia vastaa 1,406 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 189 000 €). Spillemyn-
digheden (2018a), 62.  
18 Figure 6: The gambling sectors’ market share measured by GGR in 2018. Spil-
lemyndigheden (2018a), 49. 
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Tanskalaiset käyttivät keskimäärin kuusi kruunua (n. 0,80 €) viikossa rahapeliautomaat-
teihin henkilöä kohden. Tästä 4,50 kruunua (0,60 €) kului pelihalleissa sijaitseviin raha-
peliautomaatteihin ja loput ravintola-alueille, kahviloihin ja baareihin sijoitettuihin raha-
peliautomaatteihin. (Spillemyndigheden 2018, 72.)  

Pelihallien ikäraja on 18 vuotta ja ikävalvonta tapahtuu pelihallin sisäänkäynnillä (BEK 
nr 1289 af 29/11/2019). Pelihallien rahapeliautomaateilla ei ole sallittua pelata klo 24:00 
ja 07:00 välillä (Spillemyndigheten 2018). Rahapeliautomaatteja on mahdollista sijoittaa 
vain tiloihin, jotka ovat valvottuja aukioloaikoina.  

Lisensoidut toimijat vastaavat myös verkkopelaamisen ja verkossa pelattavien auto-
maattipelien järjestämisestä. Tanskalaiset käyttivät vuonna 2018 noin 9 kruunua (n. 
1,20 €) viikossa nettikasinopeleihin henkilöä kohden, josta noin 5,50 Tanskan kruunua 
(n. 0,75 €) käytettiin rahapeliautomaattipeleihin. Vuonna 2018 automaattipelit oli suosi-
tuin nettikasinopeli ja automaattipelien markkinaosuus nettikasinopeleistä oli 62,1 pro-
senttia. (Spillemyndigheden 2018.) 

Pelien piirteet 

Pelien piirteen vaihtelevat automaattityypin mukaan. Rahapeliautomaattien maksimipa-
nos on yksi kruunu (0,13 €) . Rahapeliautomaatteja voi pelata ainoastaan käteisellä. 
Voitot maksetaan käteisellä tai tositteilla, jotka voidaan vaihtaa rahaksi. Maksimivoitto 
rahapeliautomaateissa on 600 kruunua (n. 81 €). Voitonmaksu tapahtuu välittömästi, 
paitsi alle 20 kruunun (n. 2,70 €) voitot voidaan pidättää, jos pelaaja haluaa käyttää 
summan pelaamiseen. Pelien palautusprosentin täytyy olla vähintään 74 prosenttia.  

Verkossa pelattavien automaattipelien piirteet vaihtelevat pelin järjestäjän mukaan. 
Myös verkossa toimivien automaattipelien osalta palautusprosentin täytyy olla vähin-
tään 74 prosenttia. 

Pelirajoitukset ja pelihallinta 

Nettikasinoissa pelaaminen vaatii pelaajalta rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapah-
tuu tunnistautumalla kansallisen henkilötunnuksen avulla. Pelaajien tulee asettaa myös 
pakollinen rahansiirtoraja sekä tappiorajoitus. Nämä rajat asetetaan joko päivä-, viikko- 
tai kuukausitasolla. Rajoitusten enimmäis- tai vähimmäismääriä ei määritellä lainsää-
dännön tasolla. Pelaajan tulee itse lisätä haluamansa summa, luvanhaltija ei saa en-
nalta määrätä tappiorajan määriä. Luvanhaltija voi kuitenkin määritellä haluamansa 
enimmäismäärän. (BEK nr 1274 af 29/11/2019.) 
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Rahapelien lisenssinhaltijoiden on tarjottava toiminto, jonka avulla pelaaja voi pyytää 
väliaikaista pelitaukoa tai pysyvää pelikieltoa lisenssinhaltijan pelistä. 

Spelmyndigheden ylläpitää pelikielto- ja pelirajoitusrekisteriä nimeltä ROFUS (Spil-
lemyndigheten 2020b). Pelirekisteri ROFUS kattaa kaiken sääntelyn piirissä kuuluvien, 
lisenssin omaavien yritysten tarjoaman nettirahapelaamisen sekä kasinot Tanskassa. 
Pelaaja voi vapaaehtoisesti rekisteröityä kyseiseen rekisteriin, jos hän asettaa itselleen 
tilapäisen pelitauon. Pelitauko voi olla 24 tuntia tai yksi, kolme tai kuusi kuukautta. Jos 
pelaaja on rekisteröitynyt rekisteriin, lisenssin haltija ei saa lähettää mainoksia pelaa-
jalle. Pelaaja voi asettaa rekisterin kautta myös pelikiellon itselleen. Jos lisenssinhaltija 
tietää, että pelaaja on asettanut itselleen pelikiellon rekisteriin, lisenssinhaltijan on sul-
jettava pelaajan pelitili ja lopetettava asiakassuhde. Jos pelikiellon päättää purkaa, sen 
voi tehdä aikaisintaan yhden vuoden jälkeen rekisteröitymisestä. Lisenssinhaltijan on 
oltava yhteydessä rekisteriin ja varmistettava, että rekisteröidyt pelaajat eivät voi pelata 
lisenssinhaltijan pelijärjestelmän kautta. Lisenssinhaltija kommunikoi ROFUS-järjestel-
män kanssa verkkopalvelujen kautta (BEK nr 1289 af 29/11/2019).  

Lisenssinhaltijan on lisäksi annettava pelaajille tietoa peliriippuvuuden neuvonta- ja hoi-
totarjonnasta. 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien yhteys ongelmapelaamiseen 

Vuonna 2005 kahdeksan prosenttia väestötutkimukseen osallistuneista 18–74-vuoti-
aista vastaajista ilmoitti pelanneensa rahapeliautomaattipelejä viimeisen vuoden ai-
kana. Tämä osuus oli pudonnut neljään prosenttiin vuoden 2016 vastaavassa väestö-
tutkimuksessa (Fridberg & Birkelund 2016). Tästä huolimatta niiden vastaajien keskuu-
dessa, joiden ongelmapelaamisen taso oli kohtalainen tai vakava, 15 prosenttia mainitsi 
pelaavansa rahapeliautomaatteja. (emt., 77).  

Ludomani-yhdistys tarjoaa hoitoa rahapelihaittoihin Tanskassa. Yhdistyksen tilastojen 
mukaan 66 prosenttia asiakkaista nimesi pääasialliseksi haitaksi nettirahapelaamisen. 
Noin 54 prosenttia näistä vastaajista pelasi pääasiassa nettivedonlyöntiä. 22 prosenttia 
pelasi ensisijaisesti kasinopelejä ja 23 prosenttia automaattipelejä. (Ludomaniforenin-
gen 2016). 

Niin ikään Spillemyndigheden perusti auttavan puhelimen vuonna 2019. Soittajista 67 
prosenttia piti verkossa pelattavia rahapelejä ensisijaisena tai toissijaisena ongelmana 
pelaamiselleen. Loput 33 prosenttia pelasivat muita rahapelejä, kuten rahapeliauto-
maatteja ja vedonlyöntiä netin ulkopuolella. (Spillemyndigheten 2020c.) 
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Suomen näkökulma 

Vaikka rahapeliautomaatteja on Tanskassa Suomen tavoin runsaasta, pelataan näitä 
Tanskassa Suomeen verrattuna vähän, ja koneet ovat myös osin erityyppisiä kuin Suo-
messa. Puolijulkisissa tiloissa sijaitsevat automaatit on sijoiteltu sermien taakse. Tämä 
rajoittaa saatavuutta, mutta hankaloittaa myös esimerkiksi ikärajojen valvontaa. Kuten 
Ruotsissa, myös Tanskassa on valtakunnallinen pelikieltojärjestelmä, joka kattaa verk-
kopelaamisen sekä kasinot. Verkossa tapahtuva rahapelaaminen on kasvussa myös 
Tanskassa, kuten Ruotsissa, ja tämä näkyy myös auttavan puhelimen tilastoissa. 

Iso-Britannia 

Tausta 

Ison-Britannian rahapelimarkkinoita on kuvailtu yhdeksi Euroopan laajimmista. Huhti-
kuun 2016 ja maaliskuun 2017 välillä Ison-Britannian rahapeliteollisuus tuotti 13,7 mil-
jardia puntaa (n. 15,1 miljardia euroa) tuottoa voittojen maksun jälkeen (pelikate). Tästä 
verkkopelaamisen osuus oli 4,7 miljardia (n. 37 %, n. 5,2 miljardia euroa). (Gambling 
Commission 2019.) 

Rahapelaamisen sääntely perustuu vuoden 2005 rahapelilainsäädännölle (Gambling 
Act 2005). Samana vuonna perustettiin rahapelaamisen sääntelystä vastaava elin 
Gambling Commission, jonka tehtävä on säännellä ja valvoa yhteistyössä viranomais-
ten kanssa kaupallisia rahapelitoimijoita ja lottoa Isossa-Britanniassa (Gambling Com-
mission 2020a). Loton sääntelystä vastasi erillinen Lottery Commission vuoden 2013 
lopulle saakka.  

Isossa-Britanniassa on käytössä lisenssijärjestelmä. Jokaiselle eri pelityypille pitää ha-
kea oma lisenssinsä, vaikka niitä tarjoaisi sama pelinjärjestäjä. Myös Ison-Britannian 
rahapelilaissa (Gambling Act 2005) säännellään erikseen jokaisesta pelityypeistä ja py-
ritään siten huomioimaan pelien erityispiirteet. Automaattipelien operointiin on annettu 
satoja lisenssejä sekä verkkoon että verkon ulkopuolelle.  

Viimeisimmän väestötutkimuksen mukaan 46 prosenttia vähintään 16-vuotiaista britan-
nialaisista oli pelannut rahapelejä viimeisen neljän viikon aikana vuonna 2018 (Gam-
bling Comission 2019). Suosituimpia pelimuotoja olivat lotto (28 %), raaputusarvat (11 
%) ja muut lottopelit (11 %). Väestötutkimukseen vastanneista 1,5 prosenttia oli pelan-
nut FOBT-automaateilla (ks. alla) ja 3,5 prosenttia oli pelannut muilla rahapeliautomaa-
teilla viimeisen neljän viikon aikana (Gambling Comission 2019). 18 prosenttia vastan-
neista oli pelannut rahapelejä verkossa. 
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Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Rahapeliautomaatit määritellään Ison-Britannian rahapelilain mukaan koneiksi 
(machine), jotka on suunniteltu yksilöiden rahapelaamista varten (Gambling Act 2005). 
Suurin osa rahapeliautomaateista tarjoaa hedelmäpelejä (fruit machine). Rahapeliau-
tomaatit jaotellaan maksimipanosten ja -voittojen perusteella neljään eri kategoriaan, 
joista B-kategorialla on myös alakategorioita. Seuraavia rahapeliautomaattityyppejä on 
sijoitettu myös kasinoiden ulkopuolelle: 

B2-rahapeliautomaatit eli FOBT (fixed odd betting terminal) -rahapeliautomaatit ovat 
rahapeliautomaattien erityismuoto Isossa-Britanniassa. Kyseiset automaatit voivat si-
sältää myös muiden kategorioiden rahapelejä. B2-automaatteja voidaan sijoittaa vain 
kasinoille, vedonlyöntitoimistoihin (LBO, licensed betting office) tai vedonlyöntiradoille. 
(Gambling Commission 2020m.) 

B3-rahapeliautomaatteja voi kasinoiden lisäksi sijoittaa vedonlyöntitoimistoihin ja ve-
donlyöntiradoille, bingohalleihin ja aikuisten pelikeskuksiin (Gambling Commission 
2020b).  

B3A-tyyppisiä lottopeliautomaatteja voi sijoittaa ainoastaan jäsenkerhoihin ja kaivos-
työläisten hyvinvointilaitoksiin (Gambling Commission 2020m). 

B4-rahapeliautomaatteja voi sijoittaa kasinoiden lisäksi vedonlyöntiliikkeisiin, bingohal-
leihin, aikuisten pelikeskuksiin, jäsenkerhoihin, kaivostyöntekijöiden hyvinvointikerhoi-
hin tai kaupallisiin klubeihin (Gambling Commission 2020c).  

C-kategoriaan kuuluvia rahapeliautomaatteja voi sijoittaa edellä mainittuihin paikkoihin, 
mutta lisäksi myös pubeihin (Gambling Commission 2020d).  

D-kategoriaan kuuluvia rahapeliautomaatteja voi sijoittaa kasinoihin, vedonlyöntikaup-
poihin, vedonlyöntiradoille, bingohalleihin, aikuisten pelikeskuksiin, jäsenkerhoihin, kai-
vostyöntekijöiden hyvinvointikerhoin tai kaupallisille klubeille, pubeihin, tivoleihin ja per-
heille suunnattuihin viihdekeskuksiin19.  

Raja rahapeliautomaattien ja taitopeliautomaattien välillä on myös osin häilyvä. Ison-
Britannian laajassa luokittelussa löytyy myös kategoria SWP (skill with prize), joka on 

                                                      
 
19 Isossa-Britanniassa on virallinen pelisalikategoria Family Entertainment Center 
(FEC), johon saa sijoittaa sekaisin viihdepelejä sekä Suomen tasoisia rahavoittoja an-
tavia peliautomaatteja. Ikäraja saleihin on 14 vuotta. Ks. lisää: Gambling Comission 
(2020e).  
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rajattu rahapelaamisen ulkopuolelle. Näitä koneita voi sijoittaa minne tahansa, mukaan 
lukien elokuvateattereihin ja ostoskeskuksiin.  

Isossa-Britanniassa on myös laajat verkkopelimarkkinat, joilla toimii satoja lisensoituja 
operaattoreita. Nämä toimijat tarjoavat myös automaattipelejä.  

Pelien piirteet 

B2- eli FOBT-automaatteja on kritisoitu runsaasti haitallisuudesta, ja ne ovat saaneet 
mediassa lisänimen ”crack cocaine of gambling”, johtuen automaattien poikkeukselli-
sen korkeasta keskimääräisestä tuntitappiotasosta (esim. Chapman 2019). Vaikka pe-
lin kierrosajan minimiksi oli säädetty 20 sekuntia, nosti 100 punnan (n. 110 €) maksimi-
panos rahapeliautomaattien keskimääräisen maksimituntitappion liki 1000 euroon. 
Vuonna 2016 Britannian kulttuuri-, media- ja urheiluministeriö toteutti selvityksen (De-
partment for Culture, Media & Sport 2016) koskien rahapeliautomaatteja ja vastuullista 
rahapelaamista Isossa-Britanniassa. Maan hallitus otti kantaa selvitykseen omalla lau-
sunnollaan vuonna 2018 (Department for Digital, Culture, Media & Sport 2018). Tämän 
myötä huhtikuussa 2019 FOBT-automaattien maksimipanos laskettiin kahteen puntaan 
(n. 2,20 €) (Pintea 2020). FOBT-rahapeliautomaatit toivat vielä vuonna 2018 virallisten 
tilastojen mukaan yli puolet brittien vedonlyönnin kokonaiskatteesta ennen maksimipa-
noksen pudottamista. FOBT-automattien maksimivoitto on puolestaan 500 puntaa (n. 
552 €) (Gambling Comission 2020f).  

B3-rahapeliautomaatit sisältävät eri kategorioihin luokiteltuja pelejä. Niiden maksimipa-
nos on kaksi puntaa (n. 2,20 €) ja maksimivoitto on 500 puntaa (n. 552 €). (Gambling 
Comission 2020h.) 

B3A-rahapeliautomaattien pelit ovat ”lottotyylisiä” pelejä, joita ei kuitenkaan luokitella 
lottopeleiksi (Gambling Comission 2020i). Kuten muissakin automaateissa, peli tuottaa 
pelaajalle illuusion tietyntyyppisestä rahapelaamisesta tai vuorovaikutuksesta, mutta 
pelin lopputuloksen määrää virtuaalinen arpalippu, jonka automaatti valitsee pelin alka-
essa. Maksimipanos on kaksi puntaa (n. 2,20 €) ja maksimivoitto on 500 puntaa (n. 552 
€). 

B4-rahapeliautomaattien maksimipanos on kaksi puntaa (n. 2,20 €) ja maksimivoitto 
400 puntaa (n. 442 €). C-automaattien maksimipanos on yksi punta (1,10 €), ja maksi-
mivoitto on sata puntaa (n. 110 €). 
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Erityyppisille D-luokan automaateille on olemassa viisi erilaista pelipanosten ja palkin-
tojen yhdistelmää20. Vaikka muiden rahapeliautomaattien kohdalla ikäraja on 18, D-
luokan automaateilla ei ole ikärajaa21. Nämä korkeintaan viiden punnan (n. 5,50 €) ra-
havoittoja antavat peliautomaatit tunnetaan myös nimellä ”penny slots”. D-peliauto-
maatteihin riittää paikallisviranomaisen kevyt lupa, eikä niiden lukumäärästä ole saata-
villa tilastoja. Koneita löytyy runsaasti erityisesti Ison-Britannian etelärannikon ranta-
kohteista, joissa penny slots -pelisaleja on suunnattu selkeästi myös alaikäisille (Grif-
fiths 1995).  

SWP-automaatteihin ei tarvitse lisenssiä, minkä vuoksi niihin ei ole säännelty maksimi-
panosta tai voittoa. 

Ison-Britannian peliautomaateilla ei ole lakisääteistä palautusprosenttia, lukuun otta-
matta vanhoja peliautomaatteja, joiden palautusprosentin on oltava vähintään 70 pro-
senttia. Peliautomaatin on kuitenkin näytettävä selvästi pelaajille palautusprosentti pe-
laamisen aikana sekä peliautomaatin tyyppi. 

Nettikasinoissa pyöritettäviä automaattipelejä säännellään myös Gambling Commissio-
nin taholta. Sääntely on melko liberaalia ja pelintarjoajilla on laajat mahdollisuudet tar-
jota erilaisia pelejä. Kuitenkin esimerkiksi alaikäisten pelaamista tulee ehkäistä, eikä 
peleissä saa olla alaikäisiin vetoavia piirroshahmoja.  

Pelirajoitukset ja pelihallinta 

Vedonlyöntitoimistojen tiloihin sijoitetuissa rahapeliautomaateissa sekä internetissä on 
mahdollista asettaa aika- ja tappiorajoitukset ennen pelaamisen aloittamista. Kun rajoi-
tukset tulevat vastaan, pelaaja voi valita, lopettaako pelaamisen vai jatkaako pelaa-
mista uusilla rajoituksilla. Mikäli pelaaja ei ole asettanut rajoituksia, ovat voimassa au-
tomaattiset rajoitukset, jotka vastaavat ajallisesti 20 minuuttia ja rahallisesti 150 puntaa 
(n. 166 €). Henkilökunta saa tiedon, kun rajoitukset päättyvät tai jos uusia rajoituksia 
asetetaan. Pelirajoitukset voi asettaa milloin tahansa pelaamisen aikana. Kun rajoituk-
set tulevat vastaan, rahapeliautomaatti menee tauolle 30 sekunniksi, ennen kuin uuden 
pelin voi aloittaa. Rajoitukset ovat siis sessiokohtaisia eikä pelaajakohtaisia.  

                                                      
 
20 Ks. lisää Gambling Comission (2020j).  
21 Gambling Comission (2020k). 
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Internetissä pelatessa tunnistautumisen avulla pelaaja voi asettaa itselleen myös aika-
katkaisun, jonka aikana hän ei pysty pelaamaan. Verkkopelaamista harjoittavat yritys-
ten täytyy tarjota mahdollisuus aikakatkaisupalveluun 24 tunniksi, yhdeksi viikoksi, yh-
deksi kuukaudeksi tai enintään kuudeksi viikoksi. 

Lisäksi pelaaja voi asettaa itselleen myös pelikiellon, jonka kesto on vähintään kuusi 
kuukautta. Kaikkien toimijoiden, jotka tarjoavat rahapelejä eri tiloissa (pelihallit, vedon-
välittäjät, bingo ja kasinot) ja verkossa, on oltava osa yhtenäistä pelikieltojärjestelmää. 
Rahapelejä pelaaville suunnattu pelikieltojärjestelmä (MOSES22) otettiin käyttöön 
vuonna 2017. Kieltojärjestelmä ei kuitenkaan perustu tunnistautumiselle, vaan MOSES-
pelikieltojärjestelmän kautta lisenssinhaltijoille voidaan jakaa kuvia henkilöistä, jotka 
ovat asettaneet itselleen pelikiellon. Pelijärjestäjän tulee näiden avulla pyrkiä estämään 
henkilön pääsy pelipaikkoihin. MOSESin verkkoversio on GAMSTOP-ohjelma, joka 
mahdollistaa tunnistautumisen kautta pelikiellon asettamisen kaikille lisenssoiduille ra-
hapelisivustoille. Kaikkien verkkopelaamista tarjoavien, lisenssinhaltijoiden tuli liityä 
GAMSTOP-ohjelman piiriin 31. maaliskuuta 2020 mennessä. Yhtenäinen pelikieltojär-
jestelmä mahdollistaa sen, että pelaaja voi yhdellä pyynnöllä asettaa pelikiellon kaikkiin 
pelipaikkoihin, jotka tarjoavat saman tyyppisiä pelejä sen sijaan, että pelaajan olisi ase-
tettava pelikielto jokaiseen pelipaikkaan erikseen. (Gambling Commission 2020m.) 

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien yhteys ongelmapelaamiseen 

Ison-Britannian auttavan puhelimen viimeisimmän tilaston mukaan 55 prosenttia soit-
tajista oli maininnut nettipelaamisen pääasiallisena ongelman aiheuttajana (GamCare 
2018/2019). Merkittävä osa soittajista nimesi vedonlyönti- (16 %), kasino- (14 %) ja 
automaattipelit (12 %) kaikista ongelmallisimmiksi pelityypeiksi. Valtaosa niistä soitta-
jista, jotka eivät puhuneet verkkopelaamisesta, piti ongelmien aiheuttajina vedonlyönti-
kauppojen FOBT-rahapeliautomaatteja (16 %). Pelihallien rahapeliautomaatit nousivat 
harvemmin esille auttavassa puhelimessa (2 %).  

FOBT-rahapeliautomaatit korostuivat myös rahapelihaittojen takia hoitoon hakeutunei-
den tilastoissa: verkkopelaamisen ilmoitti ongelmalliseksi 54 prosenttia vastaajista 
vuonna 2018/2019. Vedonlyönti (21 %), kasinopelit (13 %) ja automaattipelit (14 %) 
osoittautuivat kaikista ongelmallisiksi verkkopelityypeiksi. FOBT-rahapeliautomaatit ve-
donlyöntikaupoissa näyttäytyivät kaikista ongelmallisimpana rahapelaamisen vuoksi 
hoitoon hakeutuneiden keskuudessa (15 %). (GamCare 2018/2019). Tämä tieto on kui-
tenkin vielä ajalta ennen maksimipanosten laskemista.  

                                                      
 
22 Multi Operator Self Exclusion Scheme (2020) 
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Myös vuoden 2015 väestötutkimuksessa eniten ongelmia rahapelaamisen kanssa oli 
henkilöillä, jotka olivat pelanneet rahapeliautomaatteja vedonlyöntitoimistoissa (13,7 %, 
PGSI 3+) (Conolly ym. 2017)23. Vuonna 2019 julkaistussa terveyskyselyssä (Health 
Survey England 2018) FOBT-koneita oli pelannut kolme prosenttia väestöstä ja heistä 
ongelmapelaajia oli 11,5 prosenttia. Tämäkin tieto on ajalta ennen maksimipanosten 
laskua vuonna 2019. 

Suomen näkökulma 

Isossa-Britanniassa on käytössä pelityyppikohtainen keskitetty pelikieltojärjestelmä. 
Pelaajan ei siis tarvitse hakea pelikieltoa erikseen pelipaikoista. Käytännössä kieltojär-
jestelmä kuitenkin koskee tunnistettua pelaamista ja vaikuttaa toimivalta lähinnä verk-
kopelaamisen osalta. Vedonlyöntitoimistojen rahapeliautomaateissa on myös auto-
maattisia rajoituksia, jotka katkaisevat pelisession tietyin väliajoin. Tämän tapainen jär-
jestelmä on mahdollista toteuttaa pelisessiokohtaisesti, vaikka pelaaminen ei olisikaan 
tunnistautunutta. 

Rahapeliautomaattien luokittelu erilaisiin tyyppeihin selkeyttää osaltaan sääntelyä. 
Isossa-Britanniassa on neljä eri yleistason automaattiluokkaa, joita koskevat erilaiset 
säännökset pelipiirteiden sekä sijoituspaikkojen suhteen. 

Italia 

Tausta 

Italia on ollut Euroopan kärjessä rahapeliautomaattien saatavuuden suhteen vuoteen 
2017 asti sekä kuudennella sijalla maailmanlaajuisesti pelattujen summien osalta. Ita-
lian rahapelimarkkinat perustuvat monimutkaiselle lainsäädännölle, eikä Italiassa ole 
käytössä koottua arpajaislakia. Järjestelmä perustuu konsessiotyyppisille toimiluville, 
jotka eroavat lisensseistä siinä, että konsessiolupa muodostaa eräänlaisen välikäden 
pelien sääntelystä vastaavan viranomaisen (ADM, Agenzia delle dogane et dei mono-
poli) sekä pelien operaattoreiden (gestori) välille. Gestorien alla toimivat vielä yksittäiset 
pelipisteet, kuten tupakkakaupat ja baarit. Joissain tapauksissa myös konsessioluvan 
haltijat operoivat rahapeliautomaatteja suoraan. Yhdellä toimijalla voi olla joko yksi tai 
useampi konsessiolupa (Rolando ym. 2020).  

                                                      
 
23 Aiemmin luvussa viitattiin vuoden 2018 väestötutkimukseen (Gambling Comission 
2019), jossa myös oli mitattu ongelmapelaamisen prevalenssia. Tästä huolimatta ky-
seisessä väestötutkimuksessa mainitaan, että vuoden 2018 kyselyn tuloksia ei voi pi-
tää edustavana aineistokoon perusteella. 
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Vuonna 2017 Italian rahapelimarkkinat jakautuivat 529 konsessioluvan varaan. Näistä 
11 oli myönnetty rahapeliautomaattien sektorille. Rahapeliautomaattisektori on Italiassa 
myös kaikkein tuottoisin markkinasektori. Vuonna 2017 rahapeliautomaatit muodostivat 
48,3 prosenttia Italian rahapelituotoista (ADM 2017).  

Italian markkinoilla toimii myös merkittävä laittoman pelitarjonnan segmentti, joka se-
koittuu myös osin laillisten markkinoiden operointiin. Laittomien markkinoiden tarkkaa 
kokoa ei ole pystytty mittaamaan, mutta eri arvioiden mukaan laittomat markkinat vas-
taa kooltaan suurin piirtein laillisia markkinoita (ks. Rolando & Scavarda 2018). Gam-
bling Compliancen mukaan Italian markkinoilla on noin 100 000 laitonta rahapeliauto-
maattia. 42,8 prosenttia italialaisista pelasi rahapelejä vuonna 2017. Pelaajista 5,9 pro-
senttia on pelannut rahapeliautomaatteja (Cerrai ym. 2018).  

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Rahapeliautomaattien saatavuus Italiassa on ollut hyvin laajaa, ja automaatteja on si-
joitettu julkisiin tiloihin, kuten baareihin ja tupakkakauppoihin, mutta myös erillisiin peli-
saleihin kuten VLT-pelisaleihin ja bingohalleihin (Scalese ym. 2016). Saatavuutta on 
kuitenkin pyritty rajoittamaan lainsäädännöllisillä keinoilla. Vuonna 2017 määritelty 
Conferenza Unificata -sopimus valtiohallinnon ja paikallishallintojen välillä esitti sekä 
pelipisteiden vähentämistä puoleen, että peliautomaattien vähentämisetä 35 prosen-
tilla. Taulukossa 1 esitellään määritellyt vähennykset vuoden 2019 loppuun mennessä 
suhteessa vuoden 2017 tilanteeseen. 
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Taulukko 1. Suunnitellut vähennykset (2017–2019). 

Pelipiste Automaatteja 2017 Automaatteja 2019 
Baarit 56,000 30,000 
Tupakkakaupat 13,000 7,000 
Muut liikkeet 8,000 0 
VLT-pelisalit 2,800 2,800 
Bingohallit 200 200 
Muut pelisalit 5,000 0 
Kaupat 5,600 10,000 
Kulmakaupat 8,000 5,000 
Yhteensä 98,600 55,000 

(Lähde: Rolando ym. 2020).  

Vähennystavoite kirjattiin myös laiksi (no 96/2017) ja vähennyksiä seurattiin aktiivisesti. 
Kesäkuussa 2018 ADM havaitsi, että rahapeliautomaatteja ei ollut vähennetty tavoit-
teen mukaisesti ja julkaisi listan mahdollisesti poistettavista rahapeliautomaateista ta-
voitteen saavuttamiseksi (Rolando ym. 2020). Automaattien määrän vähentämisen li-
säksi joillain alueilla vähennetään myös varsinaisia pelipisteitä, kieltämällä automaat-
tien toiminta niin kutsuttujen sensitiivisten paikkojen (esimerkiksi koulujen ja kirkkojen) 
läheisyydessä. 

Piedmonten alueella tehty tutkimus rahapeliautomaattien vähentämisestä (Rolando 
2020) osoitti, että New slot -tyyppisiä rahapeliautomaatteja (ks. taulukko 1) oli poistettu 
15,5 prosenttia vuoden kuluessa siitä, kun laki tuli voimaan vuonna 2018. Samalla kai-
kentyyppisten rahapeliautomaattien pelaaminen oli vähentynyt 9,7 prosentilla. Tätä voi-
daan verrata tilanteeseen koko Italiassa, missä rahapeliautomaateilla pelaaminen oli 
samalla aikavälillä lisääntynyt yhdellä prosentilla. Verkkopelaaminen ei myöskään kor-
vannut rahapeliautomaattien kulutusta, sillä se kasvoi ajanjaksolla Piedmontessa vä-
hemmän kuin koko Italiassa. Tutkimuksessa vertailtiin myös eri kuntia Piedmonten alu-
eella, ja havaittiin, että pelaaminen vähentyi eniten kunnissa, joissa myös peliautomaat-
tien aukioloa rajattiin kymmeneen tuntiin.  

Automaattipelien saatavuus verkossa on hyvin laajaa. Italian ADM on antanut toimilu-
van noin sadalle konsessioluvan haltijalle verkossa. Näistä monet operoivat myös net-
tikasinopelejä ja automaattipelejä verkossa.  
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Pelien piirteet 

Italiassa toimivat rahapeliautomaatit jakautuvat pelityypeiltään VLT-koneisiin, niin kut-
suttuihin New Slot -koneisiin ja tavaravoittokoneisiin. Näistä VLT-koneet vastasivat 
vuonna 2017 23 prosenttia Italian rahapelimarkkinoista ja New Slot -pelikoneet 27 pro-
senttia (ADM 2017). New Slot -koneet toimivat lähinnä muun liiketoiminnan yhteydessä 
olevissa pelipisteissä ja tarjoavat melko pieniä, enintään sadan euron voittoja.  

VLT-koneet toimivat konsessioluvan haltijan verkossa. Ne operoivat useita pelejä ja 
tarjoavat myös suurempia voittomahdollisuuksia (5 000 euroon asti). VLT-koneet sijait-
sevat tästä syystä aina pelisaleissa. Arvonta tapahtuu keskuspalvelimien kautta. Peli-
panokset on mahdollista maksaa kolikoilla, seteillä tai pelipaikan kassalla vaihdettavalla 
rahalipulla. Lain mukaan palautusprosenttien tulee olla VLT-koneissa vähintään 85 ja 
New Slot -koneissa 75 prosenttia. Sekä New Slot että VLT-koneet tarjoavat myös inter-
aktiivisia ominaisuuksia. Pelikierroksen nopeuden pitää olla vähintään neljä sekuntia. 
(Sistema Gioco Italia 2017.) 

Verkossa toimivat automaattipelit ovat hyvin monipuolisia ja ne simuloivat sekä kortti-, 
kasino-, että videopelejä. Verkkosivuilla toimivia automaattipelejä koskevat samat 
säännöt kuin rahapeliautomaattien operoimia automaattipelejä.  

Pelirajoitukset ja pelihallinta 

Italiassa käytössä olevat pelirajoitukset pohjautuvat lähinnä peliyhtiöiden omille vas-
tuullisuusohjelmille, jotka perustuvat ADM:n asettamille raameille. ADM:n mukaan ver-
kossa tarjottavien pelien osalta on saatava pyytää pelikieltoa, joka kestää 30, 60 tai 90 
päivää tai on voimassa toistaiseksi (ADM 2020). Pelikiellot kerätään keskitettyyn järjes-
telmään ja ne käsittävät kaikki konsessiotoimijat. Esimerkiksi Sisal-peliyhtiön vastuulli-
suusohjelma rahapeliautomaattien pelipisteiden osalta perustuu ainoastaan henkilös-
tön kouluttamiseen sekä pelihaitoista tiedottamiseen. Verkossa Sisal tarjoaa mahdolli-
suuden asettaa henkilökohtaisia pelirajoja tai peliestoja. Näitä valvotaan tunnistautumi-
sen keinoin. (Sisal 2020.) 

Lottomatica ja Sisal rahoittavat yhdessä pienempien konsessioyhtiöiden kanssa myös 
kansallista haittojenvähennysprojektia nimeltä Gioca responsabile (pelaa vastuulli-
sesti). Sivusto tarjoaa yhteystietoja apupalveluihin sekä tietoa rahapelaamisen ris-
keistä, itsearviointiin soveltuvia työkaluja ja chat-palvelun hoitotyöntekijän kanssa (Ro-
lando & Scavarda 2018). 
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Lainsäädännöllinen kontrolli liittyy Italiassa pelaamisen rajoittamisen sijaan kuitenkin 
vahvemmin laittomien markkinoiden rajoittamiseen. Tähän liittyen ADM kontrolloi peli-
pisteitä, rahapeliautomaatteja ja online-servereitä säännöllisillä tarkastuksilla, mutta 
myös konsessioluvan saamista monimutkaisen ja byrokraattisen prosessin kautta. Vää-
rinkäytöksistä sakotetaan. (Rolando ym. 2020). 

Rahapeliautomaattien yhteys ongelmapelaamiseen 

Vuoden 2017 väestötutkimuksessa mitattiin, mitä pelimuotoja ongelmapelaajiksi luoki-
teltavat henkilöt pelaavat. Kyselyssä ei siis selvitetty miten paljon ongelmia tietyt peli-
muodot aiheuttavat. Kuten myös väestötasolla, ongelmapelaajien (PGSI 3+) keskuu-
dessa suosituimmat pelimuodot olivat urheiluvedonlyönti, raaputusarvat ja lotot. Raha-
peliautomaatit olivat viidennellä sijalla. Ongelmapelaajista noin 40 prosenttia pelasi ra-
hapeliautomaatteja. Ilman ongelmia pelaavista kuitenkin vain viisi prosenttia pelasi au-
tomaattipelejä. Tutkimuksen mukaan rahapeliautomaatit olivatkin riskipotentiaaliltaan 
kaikkein ongelmallisin pelimuoto Italian markkinoilla (odds ratio peliongelmille 14,5 vrt. 
raaputusarpojen odds ratio 1 tai urheiluvedonlyönnin odds ratio 5). 

Myös apua peliongelmiin hakeneiden ja hoitoon päätyneiden joukossa rahapeliauto-
maatit ovat keskeisin pelimuoto. Gioca responsabile -linjalle soittaneiden keskuudessa 
ainoastaan automaattipelejä pelasi 48 prosenttia yhteyttä ottaneista. Lisäksi 26 pro-
senttia pelasi useampaa peliä, mistä automaattipelien osuutta ei kuitenkaan voida tar-
kasti osoittaa (Lucchini ym. 2017). Myöskään internetissä toimivia automaattipelejä ei 
ole erotettu tutkimuksessa rahapeliautomaateista.  

Suomen näkökulma 

Suomen tavoin myös Italiassa pelataan paljon automaattipelejä ja rahapeliautomaatteja 
on laajasti saatavilla. Lisäksi Italiassa ollaan vähentämässä rahapeliautomaattien mää-
rää. Vähennykset koskettavat kuitenkin luonnollisesti vain laillisia automaatteja.  

Ison-Britannian tavoin myös Italiassa on eroteltu eri peliautomaattiluokkia lainsäädän-
nössä, ja näitä koskevat määräykset ja sijoittelupaikat on tarkasti määritelty. Tämä sel-
keyttää automaattien operointia ja toimilupaprosesseja. Verkossa toimivien konsessi-
onhaltijoiden osalta on olemassa myös keskitetty pelikieltorekisteri.  
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Puola 

Tausta 

Rahapeliautomaatit tulivat laajamittaisesti Puolaan kommunismin kaatumisen jälkeen 
vuonna 1989. Kahden ensimmäisen vuoden aikana rahapelilainsäädännön puuttuessa 
pelisalit toimivat minkä tahansa yrityksen tavoin ilman erityistä verotusta tai lisenssivaa-
timuksia. Vuonna 1992 Puolan hallitus esitteli ensimmäisen rahapelilain, joka pyrki 
sääntelemään sektoria ja kitkemään laitonta pelitarjontaa (Dzik 2009). Lain myötä lotot 
siirrettiin valtion monopolin alaisuuteen, mutta rahapeliautomaattien operointi oli edel-
leen mahdollista myös yksityisyrittäjille (Wieczorek & Bujalski 2018).  

Seuraava merkittävä lainsäädännöllinen askel rahapeliautomaattien sääntelyn saralla 
tapahtui vuonna 2009, jolloin korruptioskandaalin myötä julkinen mielipide kääntyi ha-
jasijoitettuja rahapelaamista vastaan. Uusi laki (19. marraskuuta 2009) säänteli sektoria 
yksityiskohtaisesti, mukaan lukien rahapeliautomaattien saatavuuteen, pelipisteiden 
kontrolliin, ongelmien ehkäisyyn ja verotuksen läpinäkyvyyteen liittyen. Samalla myön-
nettyjen operointilupien ja -lisenssien määrää vähennettiin portaittain. Vuodesta 2009 
vuoteen 2015 pelisalien lisenssien määrä oli pudonnut 287:stä kuuteen ja hajasijoitet-
tujen pelikoneiden lisenssien määrä yli 25 000:sta nollaan (Wieczorek & Bujalksi 2018). 
Taustalla olivat valmistelut siirtää koko rahapeliautomaattisektori valtion monopolin 
alaisuuteen vuonna 2016. Toisaalta pelikoneiden poistojen myötä tarjontaa siirtyi myös 
laittomille markkinoille (ECA 2019). 

Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hajasijoitetut rahapeliautomaatit ovat valtion 
Totalizator Sportowy -rahapelimonopolin alaisuudessa. Näiden lisäksi yksityisillä kasi-
noilla on edelleen mahdollisuus tarjota pelikoneita osana omaa toimintaansa. Vuonna 
2019 kasinolupia oli myönnetty 51. Vuonna 2018 Totalizator Sportowy aloitti lisäksi eril-
listen pelisalien perustamisen rahapeliautomaattitoimintaansa varten. Rahapeliauto-
maateissa toimivat pelit ovat saatavilla myös Totalizator Sportowyn verkossa toimivan 
Totalcasino-sivuston kautta. Myös verkossa yhtiöllä on yksinoikeus muihin peleihin 
paitsi urheiluvedonlyöntiin. 

Vuonna 2019 puolalaisista 37,1 prosenttia oli pelannut rahapelejä. 3,8 prosenttia puo-
lalaisista tai 10,2 prosenttia pelaajista oli pelannut rahapeliautomaatteja tai verkkosivu-
jen automaattipelejä (Ministerstwo Zdrowia 201924). 

  

                                                      
 
24 Ks. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (2020). 
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Rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus 

Kasinoiden ulkopuolisten rahapeliautomaattien siirtäminen Totalizator Sportowyn mo-
nopolin alaisuuteen ja ulkoisten lisenssien portaittainen vähentäminen vuodesta 2009 
vuoteen 2015 vähensi peliautomaattien ja pelipisteiden saatavuutta merkittävästi. En-
nen vuotta 2009 rahapeliautomaatit sijaitsivat sekä pelisaleissa että muissa puolijulki-
sissa tiloissa. Vuoden 2009 jälkeen määritelmä muuttui ja rahapeliautomaatteja alettiin 
vähentää sitä mukaan, kun niiden operointilisenssit vanhentuivat (Wieczorek & Bujalksi 
2018). Vanhentuneista lisensseistä huolimatta Euroopan kasinoyhdistys on todennut, 
että suuri määrä peliautomaatteja päätyi laittomille markkinoille ja erityisesti anniskelu-
ravintoloihin (ECA 2019). Monopoli on jälleen lisännyt rahapeliautomaattien saata-
vuutta, ja uusia pelisaleja on avattu yksinoikeusjärjestelmän alla vuodesta 2018 lähtien. 
Totalizator Sportowy oli vuoden 2020 alkuun mennessä avannut jo noin 200 pelisalia, 
ja tarkoituksena on avata saleja yhteensä noin 600.  

Tällä hetkellä pelisalien fyysistä saatavuutta rajoitetaan kaupungin tai paikkakunnan 
väkiluvun mukaan. Kasinon perustamista varten vaaditaan 250 000 asukasta kaupun-
gin tasolla tai 650 000 asukasta kohti koko provinssin tasolla. Vuoden 2016 jälkeen 
rahapeliautomaatteja on mahdollista tarjota yksi 1000 asukasta kohden. Sijoittelu on 
rajattu pois myös koulujen, kirkkojen ja muiden rahapelipaikkojen läheisyydestä 
(Wieczorek & Bujalski 2018).  

Verkossa Totalizator Sportowy operoi Puolan ainoaa nettikasinoa Veikkauksen tavoin. 
Sivustolla on tarjolla myös runsaasti automaattipelejä.  

Pelien piirteet 

Totalizator Sportowyn operoimien rahapeliautomaattien pelien palautusprosentti on 
määritelty vähintään 75 prosenttiin. Ne tarjoavat myös interaktiivisia pelimuotoja sekä 
mahdollisuuden pelata uudelleen voittoja (artikkelit 2.3 ja 2.5 Puolan vuoden 2009 ra-
hapelilainsäädännössä). Rahapeliautomaatit ja automaattipelit hankitaan kansainväli-
siltä markkinoilta.  

Kasinoiden peliautomaattien palautusprosentiksi on määritelty vähintään 90 prosenttia. 
Kasinoissa toimivat peliautomaatit on kytketty myös keskitettyyn monitorointijärjestel-
mään, joka tuottaa pelidataa valtiovarainministeriölle. Tätä dataa käytetään kuitenkin 
verotuksen varmistamiseen, eikä ongelmallisen pelaamisen identifiointiin (Nosal 2020).  

Verkossa toimivat automaattipelit simuloivat rahapeliautomaattien tarjoamien pelien ta-
voin erilaisia tietokone- kasino- ja korttipelejä. Verkossa toimivia automaattipelejä kos-
kevat samat säädökset kuin rahapeliautomaattien pelejä. Palautusprosentti on niin 
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ikään märitelty vähintään 75 prosenttiin, ja pelit saavat tarjota interaktiivisia ominaisuuk-
sia (Totalizator Sportowy 2018). 

Pelirajoitukset ja pelihallinta 

Puolassa ei ole tällä hetkellä voimassa lainsäädännöllistä velvollisuutta tarjota pelaajille 
pelirajoja tai peliestoja nettipelaamisen ulkopuolella. Totalizator Sportowyn nettikasi-
nolla on mahdollista asettaa itselleen pelirajoituksia sekä seurata pelihistoriaa oman 
tilin kautta. Mikäli rajoituksia nostaa, tulevat nämä voimaan 24 tunnin kuluessa ensim-
mäisestä nostosta, seitsemän päivän kuluessa toisesta nostosta ja 90 päivän kuluessa 
kolmannesta nostosta (Totalizator Sportowy 2020). Totalizator Sportowyn verkkosivus-
tolla on mahdollista asettaa myös eripituisia pelikieltoja. 

Rahapeliautomaateissa ei ole käytössä pakollista tai vapaaehtoista tunnistautumista. 
Kasinoissa ja pelisaleissa pelaajan tulee kuitenkin rekisteröityä kävijäksi, minkä avulla 
kontrolloidaan pelaajien ikä. Pelisalien tulee tarjota pelaajille myös tietoa “vastuullisesta 
pelaamisesta” ja 18 vuoden ikärajasta. (Wieczorek & Bujalksi 2018).  

Rahapeliautomaattien ja automaattipelien yhteys ongelmapelaamiseen 

Puolan rahapelilainsäädäntö velvoittaa suojelemaan kuluttajia lähinnä alaikäisten 
osalta ja lisensoimattomalta tarjonnalta. Tilastotietoa rahapeliautomaattien osuudesta 
ongelmapelaamisen ei ole saatavilla, mutta rahapeliautomaattien vähentäminen ja osit-
tainen poistaminen kasinoiden ulkopuolelta vuoteen 2016 mennessä näkyy kuitenkin 
myös pelaamista kartoittavissa tilastoissa.  

Puolan terveysministeriön kyselytutkimusten mukaan (Ministerstwo Zdrowia 2019) ra-
hapeliautomaatteja pelanneiden osuus säännöllisesti rahapelejä pelaavista oli vähen-
tynyt vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kun vuonna 2015 rahapelejä pelasi useita kertoja 
viikossa tai päivittäin 31,4 prosenttia väestöstä, luku oli laskenut 8,8 prosenttiin vuonna 
2019. Samalla automaatteja useita kertoja viikossa tai päivittäin pelanneiden osuus oli 
laskenut 1,4 prosentista 0,4 prosenttiin. Tutkimuksen mukaan vähennysten taustalla 
olivat nimenomaan lainsäädännölliset keinot, eli pelien saatavuuden merkittävä rajoit-
taminen. 

Suomen näkökulma 

Suomen tavoin myös Puolassa rahapeliautomaatit ja verkon automaattipelit ovat valtion 
yksinoikeusjärjestelmän alla. Tätää monopolijärjestelmää pyritään ylläpitämään ja vah-
vistamaan. Suomesta poiketen rahapeliautomaattien sijoittelua on kuitenkin säännelty 
vahvemmin, ja suurin osa rahapeliautomaateista sijaitsee erillisissä pelisaleissa. 
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Puolassa on kokemusta rahapeliautomaattien poistosta vuodelta 2016. Automaattien 
poistaminen oli kuitenkin lyhytaikaista, ja niiden määrä on kasvanut uudelleen yksinoi-
keusjärjestelmän alla. Lisäksi laajan peliautomaattitarjonnan alasajaminen on siirtänyt 
tarjontaa automaattien poiston myötä syntyneille laittomille markkinoille. Rahapeliauto-
maattien väliaikainen poisto näkyi kuitenkin automaattipelien pelaajien merkittävänä 
vähentymisenä.  

Puolassa pelisaleissa olevilla automaateilla pelaaminen ei ole tunnistautunutta. Sen si-
jaan verkossa Puolassa on käytössä porrastettu järjestelmä pelirajojen nostojen voi-
maan saattamisessa.  

4.3 Maavertailun yhteenveto 
Maakohtaisia tutkimustuloksia sekä auttavien puhelimien tilastoja tarkasteltaessa voi-
daan havaita, että automaattipelit ovat ongelmallisia kaikissa vertailumaissa. Verkossa 
ja mobiilissa toimivien automaattipelien suosion kasvu ja näiden osuus ongelmista yh-
disti selvityksessä tarkasteltuja eri maita. Suomessa automaattipelien ohella myös fyy-
siset rahapeliautomaatit ovat suosittu, mutta haitallinen pelimuoto. Vertailumaissa ra-
hapeliautomaattien suosio on Suomea alhaisempaa. 

Taulukossa 2 on kuvattu yhteenvetona joitain pelihaittojen hallinnan ulottuvuuksia ver-
tailumaissa. Näihin lukeutuvat automaattien sijoittelupolitiikka, automaattipelien tar-
jonta verkossa, pelien erityispiirteet, peliestot sekä rajoituskokonaisuus. 
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Taulukko 2. Yhteenveto maavertailun haittojen hallinnan ulottuvuuksista. 

MAA  RAHAPELIAUTOMAATTIEN  
SIJOITTELU 

AUTOMAATTIPELIEN  
TARJONTA VERKOSSA  

PELIEN  ERITYISPI-
IRTEET 

PELIKIELLOT HALLINTAKEINOT 

SUOMI  Yksinoikeustoimija Veikkaus operoi. 
Pelisalit sekä pelipisteet (kaupat, kioskit, 
baarit, huoltoasemat).  
Noin 21 100 automaattia vuonna 2018. 
Vähennys käynnissä. 
  

Automaattipelejä tarjolla 
yksinoikeustoimija 
Veikkauksen 
verkkosivustolla ja 
mobiilissa. Mahdollista 
pelata myös öisin.  

Rahapeliautomaatit ovat 
pääosin 
monipeliautomaateja.  

Pelikielto mahdollista saada 
yksittäiselle pelisalille enintään 
vuodeksi, mutta pelikieltoja ei 
valvota. Pelikielto mahdollinen 
myös verkossa enintään vuodeksi. 
Ei pelikieltoja hajasijoitettujen 
pelipisteiden osalta.  

Verkkopelaaminen tunnistautunutta.  
Verkkopelaaminen: rahansiirtorajat ja tappiorajat 
päivässä ja kuukaudessa.  
Rahapeliautomaatit: debit-kortilla maksettaessa max 
100 € / päivä.  

NORJA  Yksinoikeustoimija Norsk Tipping operoi. 
Vuoden 2019 lopulla 2367 Multix-
automaattia ja 1629 Belago-automaattia. 
Multixit sijaitsevat pelisaleissa sekä 
hajasijoitettuina (kioskit, ravintolat, 
hotellit, kahvilat, baarit). Belagot 
sijaitsevat vain pelisaleissa. 
 

Automaattipelejä tarjolla 
yksinoikeustoimija Norsk 
Tippingin 
verkkosivustolla 
(KongKasino). 
Nettikasino auki  
07.00–03.00. 

Sekä Multix- että Belago- 
automaatit ovat VLT-
monipeliautomaatteja, 
terminaaleja. Pelien 
nopeutta ja interaktiivisia 
toimintoja vähennetty. 
Rajoitetut äänet.  

Pelikielto kestää vähintään 
vuoden. Pelitauko voi kestää 24 
h–180 pv. Kattaa kaiken 
automaattipelaamisen 
tunnistautumisen avulla.  

Kaikki automaattipelaaminen on tunnistautunutta. 
Multix rajat:  
 - 650 NK (n. 60 €)/päivä  
 - 2700 NK (n. 250 €)/kk  
 Belago rajat:  
 - 900 NK (n. 83 €)/päivä  
 - 4400 NK (n. 408 €)/kk  
 KongKasino rajat:  
 - 4000 NK (n. 371 €)/päivä  
 - 10 000 NK (n. 927 €)/kk  
Käytössä Playscan -riskianalyysityökalu 

RUOTSI  Yksinoikeustoimija Svenska Spel operoi. 
Nk. Vegas-automaatteja pelisaleissa sekä 
hajasijoitettuina (ravintolat, baarit, 
lentokentät). Noin 4600 laillista 
automaattia vuonna 2019. 

Automaatteja tarjolla 
verkossa Svenska Spelin 
sekä lisensoitujen 
toimijoiden 
verkkosivustoilla. 
Lisensoituja toimijoita 69, 
joista osa operoi 
automaattipelejä.  

Vegas-automaatit ovat 
VLT-
monipeliautomaatteja.  

Kansallinen Spelpaus-järjestelmä, 
joka kattaa Svenska Spelin sekä 
lisensoidut toimijat. Ei 
pelikohtaisia rajoituksia, kielto 
kattaa koko tarjonnan. Pelikielto 
vähintään  
24 h, voi olla myös toistaiseksi 
voimassa oleva.  

Lisensoidut yhtiöt tarjoavat pelirajoituksia verkossa. 
Pakollinen rajoitus on rahansiirtoraja. 
Vegas-automaateissa tunnistautuminen 
pelaajakortilla. Pakollinen tappiorajoitus. 
Käytössä Playscan -riskianalyysityökalu 

TANSKA  323 lisenssinhaltijaa, joilla on lupa 
operoida rahapeliautomaatteja. 

Lisenssinhaltijat voivat 
tarjota automaattipelejä 
verkossa. Automaattipelit 

Rahapeliautomaatit ovat 
pääasiassa perinteisiä 
hedelmäpelejä.  

Kansallinen pelikielto- ja 
pelirajoitusrekisteri ROFUS kattaa 
kaikkien lisensoitujen yhtiöiden 

Pelaaminen rekisteröitynyttä lisensoiduilla 
verkkosivustoilla.  
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MAA  RAHAPELIAUTOMAATTIEN  
SIJOITTELU 

AUTOMAATTIPELIEN  
TARJONTA VERKOSSA  

PELIEN  ERITYISPI-
IRTEET 

PELIKIELLOT HALLINTAKEINOT 

Automaatit sijaitsevat pelihalleissa sekä 
hajasijoitettuina anniskeluravintoloissa, 
baareissa ja kahviloissa.  
Noin 24 700 automaattia vuonna 2018.  
Pelihallit sulkeutuvat kello 24. 

ovat suosituin 
nettikasinopeli.  

verkossa tarjoamat rahapelit sekä 
kasinot.  
Tilapäinen pelitauko 24 h – 6 kk. 
Mahdollisuus lopulliseen 
pelikieltoon.  
Ei pelikieltoja hajasijoitettujen 
pelipisteiden osalta.  

Pelaaja voi asettaa tappiorajoituksia päivä-, viikko- 
tai kuukausitasolla. Lisenssinhaltija voi määritellä 
enimmäismäärän.  

ISO- 
BRITANNIA  

Lisensoitujen luvanhaltijoiden operoimia.  
Rahapeliautomaatit on luokiteltu 
kahdeksaan kategoriaan, joita koskevat 
eri sijoittelusäännöt. Pääosin 
rahapeliautomaatteja sijaitsee 
pelisaleissa, vedonlyöntitoimistoissa, 
pubeissa ja erilaisissa kerhoissa. 
Satoja luvanhaltijoita.  
Noin 184 000 automaattia vuonna 2018 
(pl. D-kategoria).  

Lisensoidut toimijat 
voivat tarjota 
verkkosivuillaan 
automaattipelejä. Tällä 
hetkellä satoja aktiivisia 
verkkopelien 
luvanhaltijoita, joista osa 
tarjoaa automaattipelejä.  

Rahapeliautomaatit 
luokiteltu kahdeksaan 
kategoriaan. Usein 
monipeliautomaatteja, 
mutta myös yksittäisiä 
pelejä. 

Verkossa mahdollista asettaa 
pelikatko, joka vaihtelee välillä 24 
h – 6 vk.  
Kaikkia verkkopelien 
operaattoreita koskeva yhtenäinen 
pelikieltojärjestelmä.  
Ei pelikieltoja hajasijoitettujen 
pelipisteiden osalta 

Verkossa sekä vedonlyöntiliikkeissä sijaitsevien 
automaattien osalta mahdollista asettaa aika- ja 
tappiorajoitukset. Automaattiset asetukset ovat 20 
minuttia ja 150 puntaa (n. 166 €). 
Verkossa rajoitukset ovat pelaajakohtaisia, 
vedonlyöntiliikkeissä sessiokohtaisia.  

ITALIA  11 konsessioluvanhaltijaa operoi 
rahapeliautomaatteja.  
VLT-automaatit sijaitsevat pelisaleissa. 
New Slot -automaatit on hajasijoitettu 
(tupakkakaupat, baarit). 
Noin 320 000 laillista automaattia vuonna 
2018.  

Konsessioluvan saaneita 
automaattipelien 
operaattoreita verkossa 
on noin sata. Tarjonta on 
laajaa.  

Rahapeliautomaatit ovat 
monipelisiä terminaaleja. 
VLT-automaatit ovat 
ominaisuuksiltaan 
koukuttavampia kuin 
New slot -automaatit.  

Kansallinen rekisteri peliestoille, 
joka kattaa verkossa toimivat 
operaattorit. Pelieston kesto 1kk – 
toistaiseksi voimassa oleva.  
Ei pelikieltoja hajasijoitettujen 
pelipisteiden osalta. 

Pelirajoitukset perustuvat konsessionhaltijoiden 
omille vastuullisuusohjelmille. 

PUOLA  Yksinoikeustoimija Totalizator Sportowy 
operoi.  
Automaatit sijaitsevat pelisaleissa. 
Sijoittelua rajattu maantieteellisesti. 
Noin 2 700 laillista automaattia vuonna 
2018. 

Yksinoikeustoimija 
Totalizator Sportowy 
tarjoaa laillisia 
automaattipelejä 
verkossa. 

Rahapeliautomaatit ovat 
monipelisiä terminaaleja.  

Totalizator Sportowyn 
verkkosivuilla mahdollisuus 
asettaa eripituisia pelikieltoja.  
Ei pelikieltoja hajasijoitettujen 
pelipisteiden osalta 

Totalizator Sportowyn verkkosivuilla mahdollisuus 
asettaa peli- ja aikarajoituksia. Porrastettu 
voimaantulo rajojen nostolle. 
Rahapeliautomaateissa ei rajoitusmahdollisuuksia. 
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Taulukko 3. Rahapeliautomaattien pelaamisen yhteys rahapeliongelmiin. 

MAA RAHAPELAAMINEN VIIMEISEN  
12 KK AIKANA 

RAHAPELIAUTOMAATTIEN PELAAMINEN 
VIIMEISEN 12 KK AIKANA 

RAHAPELIAUTOMAATTIEN PELAAMISEN ONGELMALLI-
SUUS  

AUTTAVA PUHELIN 

SUOMI  80 %  30 % Pelisaleissa 19,1 % 
Pelipisteissä 7,6 % 
Verkkosivuilla 14,4 % (SOGS 3+, 12 kk aikana pelanneet) 

83 % yhteydenotoista nimesi automaattipelit ensisijaiseksi 
ongelmanaiheuttajaksi: näistä 43 % verkossa, 40 % 
pelipisteillä 

NORJA  57,9 % 4,4 % Multix,  
0,6 % Belago 

Multix 30 %  
Belago 74 %  
KongKasino 39 %  
laittomat internet-kasinot 47 % 
(PGSI 3+, 12 kk aikana pelanneet) 

3 %:ssa yhteydenottoja nimettiin Belago, 
6 %:ssa yhteydenottoja nimettiin Multix. 
Verkossa pelattavat kasinopelit nimettiin 51 %:ssa 
puheluja. 

RUOTSI  66 %  1,9 % n. 25 % rahapeliautomaatteja pelaavista 
n. 30 % verkossa pelaavista (automaattipelit yhdistettynä 
kasinopeleihin)  
(PGSI 3+, 12 kk aikana pelanneet) 

62 % soittajista nimesi haitallisimmiksi verkossa 
pelattavat kasinopelit (sis. korttipelit ja automaattipelit). 
3 % piti hajasijoitettuja automaatteja ensisijaisina 
ongelmien aiheuttajina. 

TANSKA  63 %  4 %  Niiden vastanneiden keskuudessa, joiden 
ongelmapelaamisen taso oli kohtalainen tai vakava (PGSI 
3+, 12 kk aikana pelanneet), peliautomaatit olivat 
kolmanneksi eniten mainittu peli (15 %) 

66 % Ludomani-yhdistyksen 
asiakkaista nimesi pääasialliseksi haitaksi 
verkkorahapelaamisen, ja näistä 23 % internetin 
automaattipelit. 

ISO-BRITANNIA  57 %  6 % Eniten ongelmia rahapelaamisen kanssa oli henkilöillä, 
jotka olivat pelanneet rahapeliautomaatteja 
vedonlyöntikaupoissa (13,7 %) (PGSI 3 +, 12 kk aikana 
pelanneet) 

55 %:ssa yhteydenottoja internet-pelaaminen oli nimetty 
ensisijaiseksi ongelmaksi: näistä merkittävässä osassa 
nimettiin erikseen automaattipelit (14 %). 
16 % soittajista nimesi ensisijaisiksi ongelmien 
aiheuttajiksi FOBT-rahapeliautomaatit 
vedonlyöntikaupoissa. 

ITALIA  42,8 % 5,9 % (pelaajista) 40 % ongelmapelaajista (PGSI 3+, 12 kk aikana 
pelanneet) pelasi rahapeliautomaatteja. 

66 % apupalveluihin tulevista mainitsi ongelmaksi 
peliautomaatit. 
 

PUOLA  37,1 % 3,8 %    
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5 Selvitysosan johtopäätökset 
Selvitykseen kootun tiedon perusteella voidaan todeta, että rahapeliautomaatit ja auto-
maattipelit aiheuttavat merkittäviä haittoja. Olemme tarkastelleet rahapeliautomaattien 
ja automaattien haittojen hallintaa kolmen ulottuvuuden kautta, joita ovat saatavuus ja 
saavutettavuus, pelien ja peliympäristöjen piirteet sekä pelirajoitukset ja pelaamisen 
hallintakeinot. Tällä olemme pyrkineet luomaan mahdollisimman laajan kuvan haittojen 
hallinnan kokonaisuudesta.  

Luvussa 3 esitetyn tutkimustiedon mukaan sekä pelien saatavuus ja saavutettavuus 
että pelien piirteet on yhdistetty pelihaittoihin. Erityisen haitallisina näyttäytyvät rahape-
liautomaattien laaja saatavuus helposti saavutettavissa ympäristöissä sekä pelaamisen 
jatkuvuuteen kannustavat pelipiirteet. Rahapeliautomaattien saatavuuden rajoittamista 
käsittelevät tutkimukset viittaavat siihen, että saatavuuden väheneminen todennäköi-
sesti vähentää myös haittoja. Erityisen hyviä kokemuksia on saatu niissä konteksteissa, 
joissa automaattien määrän ohella on vähennetty pelipaikkojen määrää. Tutkimuksen 
mukaan haittojen ehkäisemiseen suunnatut hallintakeinot, kuten pelirajoitukset, saatta-
vat toimia, mikäli ne on toteutettu koskettamaan pelaamista laaja-alaisesti, ja mikäli ra-
joitukset ovat pakollisia ja niiden enimmäismäärät ovat kohtuullisia. Peliestojen osalta 
tutkimuksen perusteella toimivimpia käytäntöjä ovat ne, joissa yhdellä estolla on mah-
dollista estää useampien pelitarjoajien tai -paikkojen pelit, ja joissa estoja valvotaan 
tehokkaasti. Tunnistautuminen ei itsessään ole pelaamisen hallintakeino, mutta vas-
tuullisesti toteutettuna sen avulla on mahdollista tukea pelaamisen hallintaa esimerkiksi 
estojen valvonnassa ja antaa pelaajalle palautetta. Tunnistautuminen mahdollistaa li-
säksi pelikäyttäytymiseen perustuvan ulkoisen arvioinnin käyttöönoton.  

Selvityksen lukuun 4 kerättyjen maaesimerkkien tapauksessa voidaan huomata, että 
automaattipelien piirteet ovat Norjaa lukuun ottamatta hyvin samankaltaisia vertailu-
maissa. Norjassa automaateista on poistettu useita tutkimustenkin mukaan haitallisia, 
pelaamisen jatkuvuuteen kannustavia ominaisuuksia. Maavertailu osoittaa myös, että 
muihin selvityksen maihin verrattuna Suomessa pelataan väestötutkimusten mukaan 
selkeästi eniten automaatteja, mutta myös rahapelejä yleensä. Automaatit ja verkon 
automaattipelit näyttäytyvät myös erityisen haitallisena pelimuotona kaikkien vertailu-
maiden väestökyselyissä. Lisäksi auttavien puhelinten tilastoissa sekä rahapeliauto-
maatit (etenkin Suomen ja Italian tapauksessa) että verkossa pelattavat kasino- ja au-
tomaattipelit (Ruotsi ja Norja, osin Tanska ja Iso-Britannia) näyttäytyvät runsaasti on-
gelmia ja haittoja aiheuttavina peleinä.  

Rahapeliautomaattien ja verkkosivustojen automaattipelitarjonta eroavat tarkasteltujen 
vertailumaiden välillä. Vertailumaista vain Tanskassa oli enemmän automaatteja hen-
kilöä kohden kuin Suomessa. Lisäksi vertailumaista Ruotsissa, Norjassa, Italiassa ja 
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Puolassa automaatteja on vähennetty jo aiemmin. Suomen tapauksessa automaattien 
määrien vähennykset ovat vasta alkaneet. Veikkaus ilmoitti vuonna 2019 vähentävänsä 
rahapeliautomaattien määrää 3 500:lla, mutta vähennystavoitetta nostettiin 8 000:een 
vuonna 2020. Pelipaikkojen määrien vähennyksistä ei ollut saatavilla tietoa tätä selvi-
tystä kirjoitettaessa. Kuitenkin myös käynnissä olevien vähennysten jälkeen Suomessa 
on automaatteja melko runsaasti – huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa 
ja Norjassa. Suomi on lisäksi vertailun ainoa maa, jossa automaatit ovat laajassa mit-
takaavassa puolijulkisissa tiloissa esimerkiksi anniskeluravintoloiden ja pelisalien si-
jaan. Automaattipelejä ei myöskään ole Suomessa eroteltu tai luokiteltu mahdollisesti 
erilaisten haittariskien mukaan. Useiden vertailumaiden lainsäädännöissä on kuitenkin 
eroteltu selkeästi eri peliautomaattityyppejä ja suunnattu sääntelyä, mukaan lukien si-
joittelumahdollisuuksia, niiden mukaisesti.  

Maavertailun perusteella myös pelien aukioloajoissa on eroja. Suomessa hajasijoitetut 
automaatit saattavat nykykäytännön mukaisesti olla auki ympärivuorokautisesti ja Feel 
Vegas -pelisalit voivat olla auki aamukolmeen. Myös Veikkauksen verkkosivuilla on 
mahdollista pelata ympäri vuorokauden. Esimerkiksi Norjassa peliautomaatit suljetaan 
öisin kello 24 ja Tanskassa pelisalit suljetaan niin ikään kello 24. Yöllisen pelaamisen 
yleisyyttä olisi mahdollista ja myös tärkeää arvioida Veikkauksen pelidatan perusteella. 
Samalla tulisi arvioida anniskelua pelisaleissa ja pelipaikoissa. 

Verkossa toimivien automaattipelien osalta tarvitaan vielä lisätietoa. Etenkin verkkosi-
vujen toteutus eräänlaisena peliympäristönä ei ole saanut vielä riittävää tutkimus-
huomiota. Vuoden 2017 selvityksessä (Selin ym. 2017) kuitenkin todettiin, että kaikkien 
pelien keskittäminen yhdelle verkkosivustolle on lisännyt verkkopelien saavutettavuutta 
etenkin korkean riskin automaattipelien osalta. Toisaalta verkossa tarjolla olevien auto-
maattipelien saatavuudessa on huomioitava myös monopolin tai lisenssijärjestelmän 
ulkopuolelle jäävä pelaaminen ja tarjonta. Vaikka tässä selvityksessä keskityttiin lä-
hinnä virallisia kanavia pitkin tapahtuvaan pelaamiseen, myös näiden kanavien ulko-
puolinen pelaaminen näkyy vertailumaiden käytännöissä. Mikäli yksinoikeusjärjestel-
män ulkopuoliseen pelitarjontaan halutaan Suomessa puuttua, vaihtoehtoina näyttäy-
tyvät joko tiukemmat rajoitukset näille toimijoille blokeerausten kautta tai näiden toimi-
joiden tuominen ainakin osin sääntelyn piiriin lisensoinnin kautta, kuten esimerkiksi 
Tanskassa ja Ruotsissa. Näistä hallituksen vuoden 2021 talousarvioesityksen linjaus 
syyskuulta 2020 näyttää kannattavan ensimmäistä vaihtoehtoa (Valtioneuvosto 2020). 

Hallintakeinojen suhteen vertailumaat tarjoavat eriasteisia pelirajoja sekä eripituisia pe-
liestoja. Suomen kannalta erityisen mielenkiintoisena näyttäytyy vertailumaista toi-
saalta Norjan malli, jossa pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa rajoitukset kaikkiin 
yksinoikeushaltijan peleihin, mutta toisaalta myös Ruotsin ja Tanskan malli, joissa kes-
kitetty kieltorekisteri kattaa kaikki automaattipelien pelipaikat ja -tarjoajat. Suomessa 
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yksinoikeusjärjestelmästä huolimatta pelikieltoa on tullut hakea erikseen eri pelipaikkoi-
hin. Hajasijoitettujen automaattien osalta pelirajoitukset ovat olleet mahdollisia ainoas-
taan pelitiliin yhdistetyn debit-kortin kautta. Vuonna 2021 voimaan tuleva pakollinen 
tunnistautuminen parantanee tilannetta myös Suomessa. Muita vertailumaista nous-
seita mielenkiintoisia käytäntöjä liittyen hallintakeinoihin ovat Puolan mallin mukainen 
porrastettu järjestelmä pelirajojen nostolle sekä pakollisen tunnistautumisen myötä Nor-
jan tapaan pakollinen pelitauko tunnin pelaamisen jälkeen. Playscaninin käyttö Ruot-
sissa ja Norjassa mahdollistaa myös riskitasoisen pelaamisen automaattisen tunnista-
misen. 

Tämä selvitystyö on rajoittunut tarkastelemaan lähinnä aiempaa tutkimusta sekä koke-
muksia Suomen lisäksi kuudesta vertailumaasta, joissa on Suomen tavoin hajasijoitet-
tuja automaatteja. On kuitenkin huomattava, että tämä selvitys ei ole kattanut vertailu-
maita, joissa automaatit sijaitsisivat esimerkiksi ainoastaan pelisaleissa tai kasinoissa, 
joten luvun 4 vertailevan osion perusteella ei ole mahdollista vetää johtopäätöksiä niin 
sanotun hajasijoitusmallin ja pelisalimallin eroavaisuuksista tai mahdollisista eduista. 
Selvityksen osalta on lisäksi syytä myöhemmin päivittää tietopohjaa liittyen etenkin ko-
ronaepidemian myötä suljettujen rahapeliautomaattien vaikutuksiin pelikäyttäytymiseen 
ja -kulutukseen. Vaikka tilanne poikkeaa normaalista, antaa se osviittaa automaattien 
poistamisen tai vähennysten vaikutuksista myös Suomen kontekstissa. Lisäksi on tar-
peen seurata tarkasti tunnistautumisen laajentamista hajasijoitettuihin sekä todennä-
köisesti myös pelisaleissa oleviin automaatteihin vuonna 2021 sekä toteutuksen että 
vaikutuksen osalta sekä nyt käynnissä olevan automaattien vähennyksen toteutusta ja 
vaikutuksia. 
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Liite 1: Terminologia 
Raportin termistöä varten on konsultoitu eri lähteitä, kuten tässä liitteessä esitetään. 
Konsultoinnille oli selvä tarve, sillä rahapeliautomaatteja koskevia termejä on yleisessä 
käytössä useampia.  

Kootusti eri lähteistä: millaisia käsitteitä on käytetty 

Käsitteitä kuvaamaan konetta: 

Rahapeliautomaatti – media, yleiskieli  

Rahapelikone – myös media ja yleiskieli 

Rahapeliautomaatti – sisäministeriön aiemmat selvitykset 

Raha-automaatti – arpajaislaki (mutta ei tee eroa koneen ja pelin välille) 

Kabinetti – Veikkaus käyttää, muille tuntematon 

Muita: fyysinen raha-automaatti, kivijalka-automaatti – ei käytetä yleiskielessä(?) 

Käsitteitä kuvaamaan koneen pyörittämiä pelejä 

Raha-automaatti – arpajaislaki (ei tee eroa) 

Raha-automaattipeli (esiintyy myös arpajaislaissa, mutta ei määritellä)  
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Yhteydenotto Kotimaisten kielten keskuksen Kielineuvonta -palveluun 
(12.3.2020) 

Konetta kuvaava käsite: 

Asiantuntijan mukaan rahapeliautomaatti ja raha-automaatti ovat synonyymejä.  

Vaikka raha-automaatti -sanaa käytetään esimerkiksi lakitekstissä, se voidaan kokea 
harhaanjohtavaksi (vrt. rahannostoautomaatit) tai vanhentuneeksi (vrt. 1930-luvulla pe-
rustettu RAY:n nimi Raha-automaattiyhdistys). 

Kielineuvontapalvelun asiantuntijan mukaan käsite raha-automaatti on puutteellinen. 

Asiantuntijan suositus: rahapeliautomaatti 

Lähde: Sanastokeskus TSK, Euroopan unionin IATE-termitietokanta 

Ehdotuksemme: rahapeliautomaatti 

Kielineuvonta -palvelun asiantuntijan mukaan ei ole tarvetta erikseen määrittää, jos ky-
seessä on verkkoympäristön ulkopuolella oleva fyysinen laite. Kivijalka-automaatti ei 
ole asiantuntijan mukaan vakiintunut käsite, ja sana “automaatti” viittaa jo fyysiseen 
laitteeseen, jolla pelataan pelejä. Eronteko automaattipelaamisen ja verkkopelaamisen 
välillä pyritään tuottamaan tekstissä. Esimerkiksi: automaattipelaaminen kivijalkaliik-
keissä ja verkossa; automaattipelit verkossa; verkossa pelattavat automaattipelit 

Pelejä kuvaava käsite: 

Selkeyden vuoksi tarvitsimme myös käsitteen, joka kuvaa yksittäisiä pelejä, joita voi 
pelata rahapeliautomaateilla ja verkossa. 

Asiantuntijan ehdotus: raha-automaattipeli (mutta varauksella). 

Ehdotuksemme: automaattipeli 

Näiden perusteella olemme päätyneet käyttämään sanaa rahapeliautomaatti, kun pu-
humme fyysisestä rahapelikoneesta, ja sanaa automaattipeli, kun puhumme näiden ko-
neiden operoimista peleistä, joista osa on saatavilla myös verkossa. 
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Liite 2: Tarkistuslista sijoituspäätöksien 
tekemiseen 
Jani Selin, Janne Nikkinen & Susanna Raisamo 

2.4.2020 

TARKISTUSLISTA: HUOMIOITAVIA ASIOITA SIJOITELTAESSA  
RAHA-AUTOMAATTEJA RAHAPELIHAITTOJEN EHKÄISY HUOMIOIDEN 

1. Tarkasta, että alueella ei ole selvästi enempää automaatteja (pelisalit mukaan 
lukien) suhteessa asukaslukuun kuin kunnassa keskimäärin. 

2. Tarkasta, että alueen asukkaiden mediaanitulot eivät ole merkittävästi matalammat 
kuin kunnassa keskimäärin. 

3. Tarkasta, että sijoituspaikan läheisyydessä (300 – 500 m) ei ole paikkoja, joissa 
asioi todennäköisesti rahapelihaitoilta erityistä suojelua vaativia ryhmiä. Tällaisia 
paikkoja voivat olla esimerkiksi: uimahallit, liikuntapaikat, nuorisotilat/keskukset, 
peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos tai muu toisen asteen oppilaitos, 
päihdehuollon tai mielenterveyspalveluiden yksikkö. 

4. Tarkasta, että automaattien tuotto, ei muodosta kohtuuttoman suurta osuutta 
sijoituspaikan liikevaihdosta.  

5. Tarkista sijoituspaikan aukioloajat. Sijoituspaikkoja, joissa on hyvin pitkä 
aukioloaika, ei tule olla liikaa samalla alueella. 

6. Tarkista, onko sijoituspaikalla alkoholin anniskeluoikeus. Samalla alueella ei tule 
olla liikaa sijoituspaikkoja, joissa on anniskeluoikeus. 

7. Tarkista, että sijoituspaikan läheisyydessä (alle 500 m) ei sijaitse pelikeskittymää eli 
runsaasti muitakin mahdollisuuksia pelaamiseen (pelipisteet, pelisali lkm., jne.).  
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