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PTY:n lähtökohdat koskien rahapeli-
automaattien hajasijoitusjärjestelmää
1. Pelaajan tunnistautuminen tukee kaupan ikärajavalvontaa ja siihen 

liittyvää käytännön työtä myymälöissä.  
2. Tunnistautuneena pelaamiseen liitettävissä olevat ratkaisut, kuten 

enimmäiskulutusrajat ja pelaajan itsensä asettamat pelikiellot ovat hyvä 
keino vähentää riskipelaamisen haittoja.

3. PTY ei ota kantaa teknisiin ratkaisuihin tai pelien ominaisuuksiin, kunhan 
pelitapahtuma on sujuva. 

4. Kaikki pelaaminen ei aiheuta haittoja. Satunnaispelaamista ei ole syytä 
rajoittaa.

5. Rahapeliautomaattien tuotoilla on suuri merkitys erityisesti pienten 
myymälöiden ja maaseudun kauppojen toimintaedellytyksille.

6. Hajasijoitusjärjestelmän tulee olla syrjimätön. Myymälän sijainti ei voi 
olla perustelu jättää myymälää ilman automaattia.



Rahapelien sijoittamista päivittäistavarakaupan  
myymälöihin tulee jatkaa
1. Sijoittamisen sääntelystä ei pidä tehdä niin hankalaa, että 

sääntelyn byrokratia itsessään rajoittaisi automaattien sijoittamista 
myymälöihin.

2. Automaattien sijoittaminen paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat, 
tukee satunnaispelaamista ja pelaamisen sosiaalista kontrollia.

3. Automaattien määrä on laskussa joka tapauksessa, joten niiden 
määrän lisäsääntely on tarpeetonta. 

4. Rahapeliautomaattien pelaamisen korvautuminen nettipelaamisella 
ei ole sosiaalisesti toivottavaa. Lisäksi yksinoikeusjärjestelmän 
ulkopuolisen tarjonnan riskitaso on keskimäärin Veikkauksen 
tarjontaa kovempi. 

5. Alueellisesta automaattien sijoittamisen tasa-arvoisuudesta on 
pidettävä huolta.



Myymälämäärien ja markkinaosuuksien 
kehitys myymälätyypeittäin 2012–2019

LKM
2012

LKM
2019

+/- %-osuus
2012

%-osuus
2019

Muutos
2012-2019

Pienmyymälät (<100 m2) 422 237 -185 13,1 8,5 -3,9 %

Valintamyymälät
(<400 m2)

1502 1129 -373 46,7 40,5 -5,3 %

Supermarketit
(pienet <1000m2)

434 483 +49 13,5 17,3 +2,8 %

Supermarketit
(suuret >2500m2)

597 699 +102 18,6 25,1 +6,0 %

Suurmyymälät
(>2500 m2)

261 241 -20 8,1 8,6 +0,4 %

Yhteensä 3216 2789 -427 100 % 100 %

- Kokonaismyymälämäärä vähentynyt yli 400 myymälällä, erityisesti pienet ruokakaupat
- Alle 1000 m2 myymälöillä tärkeä merkitys koko Suomen asuttavuuden kannalta

Lähde: AC Nielsen myymälärekisteri, PTY:n pt-kaupan myyntitiedotteet



Kiitos.

Johtaja Ilkka Nieminen, p. 0500 422 216
Päivittäistavarakauppa ry  
etunimi.sukunimi@pty.fi
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