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• Vertaisryhmiä pelaajille & läheisille ympäri Suomea
• n. 20 paikkakuntaa vuosiAain
• 12 vkoa, kevät+syksy
• 340 osallistujaa 2018
• yli 130 kouluteAua vertaisohjaajaa

• Vertaistukea puhelimessa & verkossa

• Voimavarakursseja, lomia ja keskusteluBlaisuuksia

• Tukihenkilötoimintaa hoidon yhteydessä

• KokemusasiantunBjatoimintaa

• 6 työntekijää Helsingissä

www.pelirajaton.fi

Pelirajat’on -Vertaistukea rahapeliongelmaan

http://www.pelirajaton.fi/


• 18,3 % pelaa riskitasolla (2011: 16,1 %)

• 3,3 % (124 000 hlö) oli rahapeliongelma (2011: 2,7 %)

• 1,3 % (49 000 hlö) oli rahapeliriippuvuus

• 19 % on ongelmallisesti pelaava läheinen (730 000)

(Lähde: THL – Suomalaisten rahapelaaminen väestökysely 2015)

Suomalaisten rahapeliongelma lukuina!



• k.a. 11 (salaAua) vuoAa ongelmapelaamista
• k.a. 26 000 € pelivelkaa
• 76 %:lla on itsetuhoisia ajatuksia
• 12 % on yriAänyt itsemurhaa

..Haitat seuraavat vuosikymmeniä..

Ongelmapelaamisen kesto N=107
Itsetuhoisuuskysymykset N=78
Velkakysymys N=121

(Aineisto: Pelirajat’on -ryhmissä toteute[u Rahapelaamisesta pitää puhua -selvitys (2018): 
h[ps://sway.office.com/iL2hBTDl7zJ2wFhq)

Pelirajat’on -ryhmästä apua hakeneella ongelmapelaajalla on...

https://sway.office.com/iL2hBTDl7zJ2wFhq


5 % pelaajista = puolet tuotoista!5 % pelaajista = puolet tuotoista!

SELVÄÄ ON, ETTÄ PELIHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN 
JOHTAA PELITUOTTOJEN LASKUUN!

Lähde: Salonen & co (2017): 
Suomalaisten rahapelikulutus –
keneltä rahapeliyhUöiden tuotot 
tulevat?



Tutkimusten perusteella puu[eita!

Vain neBssä & nopeatempoisille
(pl. pokeri , vedonlyönBpelit yms.)
-1000 € / pv tai -2000 € / kk.

Ongelmien ehkäisemiseksi 
tarvitaan muuta tietoa.

Mistä saa oikean kuvan? Päävoiton mahdollisuutta automaatissa ei kerrota. Palautusprosenttia ei avata.

Peluurin esite, ei muuta?

Jotain muutakin kuin Personoitua vastuullisuusviestintää?

Vielä on tehtävää!
Kokemusasiantuntijat mukaan kehittämään?

Miten ongelmia ehkäistään nyt?  



Laaja tarjonta ja mainonta ei ehkäise hai0oja!

”Veikkauksen tulee puu.ua paremmin nuorison ja jopa lasten pelaamiseen. Tätä tulee 
vastaan turhankin usein, e.ä aikuinen ja lapsi pelikoneella, ainakin ko9kuntani
kaupoissa. Nuoret saavat myös pelata kaikessa rauhassa.”

Tuleva pakollinen tunnistautuminen estää alaikäisten 
automaattipelaamisen, muttei altistumista



KAIKKIEN PELIEN PAKOLLINEN TUNNISTAUTUMINEN 2023 
TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA EHKÄISYYN!

REILU UUDISTUS – JOS 
TOTEUTUU..?

TYÖKALUT RATKAISEVAT, 
PELKKÄ TUNNISTAUTUMINEN  
EI VIELÄ RIITÄ!

THL:LLE PÄÄSY DATAAN –
TERVEYSTIETOA!



(Rahapeli)riippuvainen ei aluksi havaitse tuhoisaa 
toimintaansa.  

Kun havahtuu, pelaamisesta eroon pääsy tuottaa kovasta 
yrityksestä huolimatta suuria vaikeuksia. 

1. Mitä Veikkaus voi tehdä auttaakseen ihmisiä 
hallitsemaan rahapelaamistaan?

2. Mitä Veikkaus voi tehdä estääkseen riippuvuuden 
syntymistä?

Arpajaislaki: ”Rahapelit on toimeenpantava siten, e.ä rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset 
ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä hai:oja ehkäistään ja 
vähennetään”



1. KAIKILLE: INFORMAATIOTA & HALLINTATYÖKALUJA

2. RISKIPELAAJILLE: HAVAHDUTTAMISTA & RAJOJA

3. ONGELMAPELAAJILLE: AUTTAMALLA LOPETTAMAAN



KAIKILLE: INFORMAATIOTA PELEISTÄ – TILANNE NYT!

kahdes-
toista

81 013 / 1 000 000  = 8,1 %



KAIKILLE: INFORMAATIOTA PELEISTÄ – MITÄ TULISI KERTOA?

kahdes-
toista

81 013 / 1 000 000  = 8,1 %

hAp://gamingta.ht.dsUer2.com//wp-content/uploads/2016/10/playerinfo.pdf

http://gamingta.ht.dstier2.com/wp-content/uploads/2016/10/playerinfo.pdf


KAIKILLE: INFORMAATIOTA RISKEISTÄ & RIIPPUVUUDESTA

”Veikkauksen tulisi kertoa pelaajilleen, että he voivat sairastua ja 
niin on käynyt monelle.  Se ei ole typeryyttä.

”Jakamalla tietoa rahapeliriippuvuudesta esim. tunnistautumisen
yhteydessä.”

”Pelaamisen riskeistä varoittavia esimerkkejä jakoon. 
Ulkopuolinen taho tekemään Pelaa maltilla -mainokset.”

”Pelaamisesta annetaan ainoastaan positiivisia mielikuvia. Jos en 
olisi uskonut Veikkausta,  että ’suomalainen voittaa aina’, olisi 
taloustilanteeni nyt turvatumpi.”



Ei mitään ylärajaa rahansiirrolle!

Max nyt:
- 1000€/pv
- 2000€/kk

Pieni osa peleistä..

Peliestojen asentaminen työlästä. Jos sallit netissä vain loton, vaatii min 138 klikkausta + keston valitsemisen kalenterista.

Pysyvää estoa ei ole. Eston saa vuoden jälkeen pyynnöstä pure[ua. Puretaan harkinta-ajan (3kk) jälkeen, ei sisällä haasta[eluja yms.

Kokonaisuus ei näy, tarkastelu mahdollista vain 1 kk jaksoissa ja max. vuosi taaksepäin!

Pelisalien sisäänpääsyä ei tarkisteta. Pelikiellon voimassaolosta huomautetaan asiakasta, mikäli työntekijä tunnistaa.

..(netti)työkalut vuotavat nyt!



Nopeatempoisten pelien tappiorajoja (1000 € /pv & 2000 €/kk)
nopeaa ja helppoa muokata!

2.12. klo 22:30: 25 €/vrk -> 1000€

1,5h kulu[ua voin pelata

975 €:llä lisää. (Jos kk-rajani ei estä!)

Esimerkki!

HUOM: 
Minkäänlaisia 
tappiorajoja ei voi 
asettaa esim.!
• pokerille
• vedonlyönnille
• lotoille
• kenoille
• raveille yms.



Varmistakaa, e[ä ihmisille on tarjolla helposB 
ymmärre[ävää infoa ja toimivat rajoitustyökalut!
KokemusasiantunBjat mukaan suunni[elemaan?



2. RISKIPELAAJILLE: Rajoja & havahdu0amista!

Kaikkiin peleihin tehtävä tunnistautuminen ja pelaamisen estomahdollisuus 
halu.aessa. Tämä olisi helpo.anut lope.amista ja pienentänyt velkasummaa, 
jonka o9n pelaamiseen. Minulla oli käytössä rajat automaateille (pankkikor9lla), 
mu.a pystyin rajan täy.ymisen jälkeen nostamaan rahaa ja pelaamaan lisää 
käteisellä.”

”Pelaajille tulisi antaa mahdollisuus o.aa pidempi kuin vuoden pelikielto, jota ei 
voi purkaa akuu9n pelihimon iskiessä. Näin peliongelmansa jo 9edostanut voisi 
tehokkaammin rajoi.aa omaa hai.oja aiheu.avaa pelaamistaan ja saada 
toipumiseen tarvi.avaa etäisyy.ä pelaamiseen. Pelikiellon toteutumista pitäisi 
myös valvoa!”



RISKI- JA ONGELMAPELAAJILLE: Liikapelaamiseen puuttumista!

”Paljon häviävien asiakkaiden kanssa tulisi ottaa keskusteluyhteys: miksi pelaa paljon ja vaikka pakollinen 
puuttuminen pelaamiseen Veikkauksen toimesta, jos näyttää ettei pelaaja rajoita pelaamistaan tästä huolimatta.”

”Mitä useammalta taholta pelaaminen todetaan ongelmalliseksi ja omasta huolesta kerrotaan, sitä 
todennäköisemmin pelaaja alkaa pohtia oman pelaamisensa luonnetta. Vaikeneminen ylläpitää riippuvuutta.”

”Pääasia on, että asiaan puututaan hyvissä ajoin.”

”Pelisalien työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja kohdata sekä riski- että ongelmatason pelaamista tulisi kehittää, 
ja heitä itseään tukea työssään riittävällä tavalla esimerkiksi työnohjauksella, koska peliongelmien seuraamien 
vierestä on henkisesti raskasta, erityisesti jos peliriippuvainen vielä kieltää oman ongelmansa ja ongelmaan 
havahduttamista tarvitaan.”

”Soitto pelaajalle kun pelaa riskiryhmässä”

”Peliyhtiö voisi varmistaa, onko asiakkaalla todella varaa pelata?”



3. ONGELMAPELAAJILLE:  Au0amalla lope0amaan!

”Punaisten pelien mainonta "tuoteinfona" tulisi lopettaa kokonaan. Nyt Veikkaus mainostaa mm. 
rahapeliautomaatteja, ilmoittamalla uusista ominaisuuksista ja suuremmista päävoitoista. 
Lisäksi se mainostaa suorissa urheilulähetyksissä livevetoa kertoimillaan. (ei ole tuoteinfoa vaan 
suoraa mainosta mielestäni). Tällainen mainonta kutsuu pelaamaan useammin ja aina isommilla 
panoksilla. Ongelmapelaajan on helpompi olla pelaamatta, kun siitä ei muistuteta koko ajan.”

”Kaikkien pelikoneiden sijoittaminen pelisaleihin. Olisi ollut vähemmän ärsykkeitä ja vähemmän 
hetken mielijohteen pelaamista yrittäessäni lopettaa.”

”Houkuttelevat äänet pois koneista & rahakaukaloon kilinän hälventävä pehmennys. 
Harhaluuloni isoista voitoista olisi vähentynyt.”



Miten ongelmapelaaja näkee 
arkisen kauppaympäristön?










