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• Rahapeliautomaatilla pelaamisessa on suurilta osin kysymys 
satunnaispelaamisesta. Moni asiakas pelaa rahapeliautomaattia silloin tällöin 
ostoskäynnin aikana tai ajanvietteenä ravintolassa tai liikenneasemalla 
asioitaessa. Tällaista pelaamista ei tule vaikeuttaa.
– Satunnaispelaajien määrä on merkittävä. Fyysisiä rahapeliautomaatteja on Veikkauksen 

Taloustutkimuksella teettämien Omnibus/Catibus –kyselyiden perusteella viimeksi kuluneen 
viikon aikana pelannut noin kymmenen prosenttia vastaajista. Kun kyselyn tulokset 
suhteutetaan koko väestön tasolle, kyse on 400.000 viikoittaisesta pelaajasta. Viimeisen 
kuukauden aikana pelanneita on vajaa kaksikymmentä prosenttia eli 720 000 pelaajaa. 

– Ongelmallisen paljon peliautomaatteja pelaavien määrä on pieni. Vuonna 2020 1,4 % 
vastaajista on kertonut, että joko hän itse tai samassa taloudessa asuva pelaa ongelmallisen 
paljon peliautomaatteja. Vuonna 2019 vastaava luku oli 1,8 %. Väestötasolla lukumäärä on alle 
60.000 pelaajaa. 2000- luvun tasosta ongelmapelaamisen määrä on vähentynyt 

• Ongelmapelaamiseen tulee puuttua riskiperusteisesti ja kohdennetusti eikä 
vaikeuttaa ongelmatonta satunnaispelaamista. 

Peliongelmien ehkäisy rahapeliautomaattipelaamisessa



Peliongelmien ehkäisy rahapeliautomaattipelaamisessa

• Pakollinen tunnistautuminen rahapeliautomaattipelaamisessa mahdollistaa 
kattavien pelaamisen hallinnan välineiden tarjoamisen asiakkaille
– Tunnistautumisen käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön pelirajat, aikamuistuttajat ja 

pelikiellot.
– Tunnistautuneena pelaamisessa pelaaja pystyy omalta pelitililtä myös aiempaa paremmin 

seuraamaan omaa pelaamistaan. 
– Veikkaus siirtyy aikaistetusti tunnistettuun pelaamiseen vuoden 2021 alussa (tunnistautuminen 

Veikkauskortilla, Veikkaustiliin yhdistetyllä debit/credit-kortilla tai Veikkaussovelluksella)
• Rahapelaamista valvotaan myyntipaikoissa lainsäädännön ja Veikkauksen 

ohjeisen mukaisesti. Vastuullisessa rahapelaamisessa myös ikärajavalvonnan on 
oltava tehokasta.
– Ikärajavalvontaan kiinnitettään entistä tarkemmin huomiota. Viiteikärajaa nostettiin vuoden 2020 

lokakuussa 23:sta 30:een. 



Hajasijoitetuilla rahapeliautomaateilla on iso merkitys 
liikenneasemille ja ravintoloille

• Hajasijoitettujen peliautomaattien määrää on supistettu merkittävästi.
– Vuonna 2019 hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja oli noin 18.500 kappaletta ja vuoden 

2021 alussa peliautomaatteja on enää 10.500 kappaletta. 
– Myyntipaikkakohtainen enimmäismäärä on pienentynyt 15:sta ensin seitsemään ja 

tämän jälkeen neljään.
• Hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja on tällä hetkellä yli 1700 ravintolassa ja noin 700 

liikenneasemalla. Reilun vuoden aikana määrä on vähentynyt yli tuhannella myyntipaikalla. 
• Rahapeliautomaateista saatavat korvaukset Veikkaus Oy:ltä muodostavat 

ravintola- ja liikenneasemasektorin yrityksille tärkeän ja merkittävän tuloerän. 
Peliautomaateista saatavia tuloja ei voi korvata muilla tuloilla.  

• Vuonna 2019 kumppaniyrityksille maksettavat korvaukset olivat noin 80 
miljoonaa euroa. Rahapeliautomaattien määrän vähentyminen 18.500:sta ja 10.500:een 
ja tunnistautuneeseen pelaamiseen siirtyminen vuoden 2021 alussa tulee laskemaan 
kumppaniyrityksille maksettavia korvauksia.



Hajasijoitetuilla rahapeliautomaateilla on iso merkitys 
liikenneasemille ja ravintoloille

• Peliautomaateista saatavat tuloilla turvataan osaltaan monimuotoiset palvelut eri 
puolella Suomea. Sijoituspaikkakorvauksilla on ratkaiseva merkitys varsinkin 
syrjäseutujen ja pienten paikkakuntien yrityksille, työpaikoille ja palveluiden 
säilymiselle.
– Esimerkiksi pienten paikkakuntien liikenneasemat ovat alueellaan merkittäviä työllistäjiä ja 

verotuloja tuottavia palvelukeskittymiä, joista asiakkaat saavat kaikki arjen palvelunsa. Jos 
peliautomaatteja ei olisi tai satunnaispelaamisen vaikeutettaisiin, yritykset joutuisivat 
vähentämään työpaikkoja tai karsimaan palvelujaan. 

• MaRa pitää välttämättömänä, että hajasijoitusjärjestelmään perustuva malli 
säilytetään myös jatkossa eikä sijoittelua koskevia kriteereitä muuteta 
nykyisestä. Kumppaniyrityksiä tulee kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä 
missä myyntipaikka sijaitsee.

• Veikkaus on nykyisten myyntipaikkakriteerien perusteella sijoittanut automaatteja 
sinne missä on palveluita ja asiakasvirtoja ja tämän tulee olla mahdollista myös 
tulevaisuudessa. 
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