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Rahapelitarjonta Suomessa

• Rahapelaamisella tarkoitetaan kaikkea pelaamista, jossa voitto tai 
tappio on rahaa ti rahan arvoista

• Manner-Suomessa rahapelejä tarjoaa yksinoikeudella Veikkaus Oy, 
Ahvenanmaalla PAF

• Lisäksi monet kv. Peliyhtiöt netin kautta (laittomasti)

• Veikkauksen yksinoikeuden perusteena on rahapelihaittojen ehkäisy

• Veikkauksen tunnuslukuja (2019): Liikevaihto 13 miljardia, pelikate 1,7 
miljardia (myyntipaikat 68%, netti 32%), tulos n. 1 miljardi

• Rahapelaamista säädellään Arpajaislaissa, tarjontaa valvoo 
Poliisihallitus



Erilaisia rahapelejä

Pelityyppi Nettipelaamisen
osuus merkittävä

Erityisen haitallisia

Lotto (Lotto, Viking lotto, Jokeri) x

Päivittäiset arvontapelit (Keno, Syke)

Arvat (Ässä, Casino)

Vedonlyönti (Pitkä-, moni-, live-veto jne.) x x

Peliautomaatit x

Pokeri x x

Kasinopelit x x

Totopelit x

Yksityinen vedonlyönti



Rahapelaaminen ja peliongelmat 

78 % suomalaisista on pelannut rahapelejä viimeisen vuoden aikana, miehet 
yleisemmin kerran viikossa, naiset harvemmin. 36% pelannut netissä   

Maltillisesti pelaavia 64 %

Pelaaminen satunnaista

Käyttää vähän rahaa ja 
aikaa pelaamiseen

Pelaa yleensä yhtä tai 
kahta peliä

Riskipelaajia 11 %

Pelaa usein, vähintään 
kerran viikossa

Käyttää omiin 
mahdollisuuksiinsa 
nähden runsaasti 
aikaa ja/tai rahaa

Pelaa yleensä useita 
erilaisia rahapelejä

Ongelmallisesti pelaavia n. 3,0 %

Pelaaminen 
vaikuttaa jo eri  
elämän osa-
alueille 

=> Teot, tunteet, 
talous, terveys 

( 4Ttunnusmerkit)

Rahapeli-
riippuvuus n.1,4%

DSM-5

tautiluokituksessa 

Rahapeliriippuvuus

=> Pakonomainen 
tarve pelata 



Miksi pelataan? 

Mahdollisuus 
voittaa

Ajanviete

Älyllinen 
haaste

Mielialan 
säätelijä

Sosiaaliset 
tekijät

Unelma 
jättipotista

Pelaaja ja 
elämänkulku

Ympäristö

Pelikulttuuri

Altistavat tekijät

Elämänvaihe: nuoret, ikääntyvät, kotiäidit, 
opiskelijat
Kulttuuritausta: maahanmuuttajat
Taloudellinen asema: pienituloiset
Sukupuoli: miehet
Työ ja harrastukset: kasino/pelipaikkojen 
työntekijät, joukkueurheilulajien 
harrastajat ja ammattilaiset, kuljetusala
Liittyy: Tunne-elämään, sosiaalisiin 
suhteisiin ja päihteiden käyttöön liittyvät 
ongelmat 

Motivoivat tekijät

Lähde: Alho ym. 2015



Toiminnallinen riippuvuus

• Kokemuksellinen kiintymys toimintaan

• Kiintymyssuhde, jossa toiminnalla on jossain vaiheessa ollut toivuttu 
vaikutus omaan elämään. Riippuvuus syntyy vain ja ainoastaan jos 
toiminnan vaikutukset ovat olleet toivottuja.

• Toiminta tuottaa mielihyvän tunteen. Mitä nopeammin tyydytystä – sen 
helpommin synnyttää riippuvuutta

• Riippuvuus kehittyy yleensä vähitellen. Syntyy käyttäytymistapoja, joista 
vaikea päästä irti 

• Ongelmaan liittyy häpeä, syyllisyys, salailu, kieltäminen ja asioiden 
vääristely



Mitä aivoissa tapahtuu?

• Usein hitaasti kehittyvä ja opittu tunnekokemus

• Ajatus toiminnasta saa aikaan mielihyvää (dopamiinipiikki)

• Syntyy tunneoppimista joka syvenee - vähän ei enää riitä

• Mielihyväradat vahvistuvat yksipuolisesti - osa surkastuu ja toiset 
vahvistuvat

• Tunteiden käsittely kapenee – ko. toiminta alkaa tuomaan tyydytystä 
erilaisiin tunnetiloihin

• Toiminta tuottaa mielihyvää – oppiminen – haetaan lisää mielihyvää -
toistaminen – riittävästi toistoja – tapa – pakonomainen toistaminen -
riippuvuus 



Puheeksiotto ja ongelmallisesti 
pelaavan auttaminen

Arjen 
kartoitus

Pelaamisen 
kartoitus

Muutoksen 
tuki



Rahapeliongelman tunnistaminen 4T-tunnusmerkit ja haitat

TEOT (käyttäytyminen)
• aiempien mieluisten 

ajanviettotapojen hylkääminen
• itsestä huolehtimisen 

unohtaminen
• velvollisuuksien laiminlyönti
• riidat rahasta
• vuorovaikutuksen vähentyminen
• pelaaminen vahvasti mielessä ja 

puheissa 
• pelaamiseen menee aikaa 
• valehteleminen

TUNTEET
• poissaolevuus, levottomuus
• ahdistuneisuus ja matala mieliala
• tunteiden vaihtelua
• häpeää, syyllisyyttä pelaamiseen 

liittyen  

TALOUS
• rahan lainaaminen muilta 
• tavaroiden myyminen tai 

panttaaminen
• Taloustilanteen nopea vaihtelu
• velkaantuminen ilman selkeää 

syytä
• tiliotteilla merkinnät 

talletuksista pelitileille 

TERVEYS
• stressioireita
• ruokahalumuutoksia
• kipuja
• univaikeuksia  
• keskittymisvaikeuksia



Puheeksiotto

Missä tilanteissa rahapelaaminen 
voisi näkyä tai kuulua?

Milloin voisi kysyä 
rahapelaamisesta?

Mikä on tärkeää kysyttäessä?

Asiakkaan kanssa voi täyttää alkukartoituksen (PGSI) osana työskentelyä:  

https://pelituki.fi/rahapelaaminen/

Asiakas voi pitää lisäksi pelipäiväkirjaa, jonka avulla voi seurata pelitilanteita ja 

laukaisevia tekijöitä: https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/rahapelaaminen/raipe-

rahapelipaivakirja.

Opas työntekijälle https://pelituki.fi/wp-

content/uploads/2020/01/Rahapelaaminen.pdf

Pelaatko 
rahapelejä?

Miten usein? 

Millaisia pelejä?

Tuottaako 
pelaaminen huolta 

tai haittoja?

https://pelituki.fi/rahapelaaminen/
https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/rahapelaaminen/raipe-rahapelipaivakirja
https://pelituki.fi/wp-content/uploads/2020/01/Rahapelaaminen.pdf


Miten jatketaan?

Hoito, konsultaatio: kunnan omat mt- ja päihdepalvelut 

nuorisopalvelut, kriisikeskukset, 3.sektorin palvelut

Peluuri: https://peluuri.fi/fi auttava puhelin/ chat/ omapeluuri/ Peli 

poikki hoito-ohjelma/ vertaispuhelin. 

Vertaistuki:

Pelirajat’on https://pelirajaton.fi/ , Nimettömät pelurit (GA)

https://peluuri.fi/fi
https://pelirajaton.fi/


Pelituki
Peli- ja nettihaittoihin liittyvää koulutusta, neuvontaa, materiaaleja ja 

palveluohjausta
Toiminta-alueena ensisijaisesti Itä- ja Keski-Suomi 

(Etelä- ja Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)

Lisätiedot:

www.pelituki.fi

jarkko.jarvelin@sovatek.fi

http://www.pelituki.fi/


Pelituen palvelut

Koulutukset

- Perustason koulutukset ammattilaisille, opiskelijoille yms.

- Ammattilaisten täydennyskoulutus

Neuvonta

- Peli & someneuvolat ammattilaisille

- Peli & someneuvolat lapsille/nuorille, läheisille ja muille ryhmille

- Neuvontapisteet verkossa ja matalan kynnyksen tiloissa

- Konsultaatio ammattilaisille 

Materiaalit

- Tunnistamisen ja kartoituksen välineet keskustelun tueksi

- Oppaat ammattilaisille

- Oma-aputyökalut

- Alueelliset selvitykset



Tukea & tietoa

Konsultaatiota Itä- ja Keski-Suomen ammattilaisille ja työryhmille 
ongelmallisen pelaamisen ja netin käytön kartoitukseen ja tukeen 

Matalan kynnyksen palveluohjausta peli- ja nettihaittoja kokeville ja 
heidän läheisilleen https://pelituki.fi/pelituki/

Oppaat ja oma-aputyökalut

Muita materiaaleja ja linkkejä https://pelituki.fi/materiaalia/

https://pelituki.fi/pelituki/
https://pelituki.fi/materiaalia/
https://pelituki.fi/rahapelaaminen/
https://pelituki.fi/digipelaaminen/
https://pelituki.fi/internet-some/


Pelituen palvelut ja materiaalit järjestöille

• Pelineuvola/Someneuvola järjestöille

• Oma-aputyökalut käyttöön itsenäisesti, vapaaehtoisen tai 
läheisen tuella

• Tuki peli- ja nettihaittojen huomioimiseen hankesuunnittelussa

• Kyselyt peli- ja nettihaittoihin liittyen (toiminnan tai 
hankesuunnittelun tueksi)

• Chat-mahdollisuudet

• Videot (Youtube)



Peli- ja nettihaittojen ehkäisy järjestötyössä

Miksi?
• Toiminnalliset riippuvuudet ovat ”uusia kansansairauksia” – ehkäistävä laajasti. 

• Erityinen vastuu liittyen rahapeleihin? 
• Erityisesti riskiryhmien tavoittaminen (lapset, nuoret, mt-kuntoutujat, päihdeongelmaiset jne.). 

Mitä?
• Asioiden esillä pitämistä, kyselyjä kokemuksista, puheeksiottoa ja keskustelua

Kenelle?
• Järjestöjen työntekijöille, vapaaehtoisille ja toimintaan osallistuville

Miten?
• Sähköisiä ja painettuja materiaaleja levittämällä, järjestämällä tilaisuuksia

Milloin?
• Toimintaan liittyen ympäri vuoden, rahoitushakemusten yhteydessä
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