Terveen rahapelikulttuurin puolesta ry

24.2.2020

PL 2
11101 Riihimäki
puh. 040 848 1648
terapury@gmail.com

Sosiaali- ja terveysministeriö
Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä
PL 33, 00023 Valtioneuvosto

TeRaPu ry:n lausunto rahapeliautomaattien haittojen ehkäisemiseksi
Rahapeliautomaatit ovat haitallisimpia pelituotteita
Nykyiset, nopeat videopohjaiset rahapeliautomaatit (fyysiset ja sähköiset) ovat riippuvuutta
aiheuttavaksi suunniteltuina haitallisimpia uhkapelituotteita. Niiden ainut tarkoitus on saada
pelaaja kadottamaan rationaalinen ajattelunsa, menettämään itsehallinta ja häviämään rahansa.
Koukkuun jäätyään pelaaja ei enää välitä voittamisesta, vaan ainoastaan pelin jatkumisesta.
Pelaaja ajautuu ns. konevyöhykkeelle, hypnoosimaiseen transsitilaan, jossa kaikki muu kuin
pelaaminen menettää merkityksensä: aika, paikka, rahan arvo, sosiaaliset suhteet ja oma olemassa
olo. Maailmalla rahapeliautomaatteja kutsutaan uhkapelaamisen crack-kokaiiniksi, digimorfiiniksi,
joka stimuloi aivoja kuten amfetamiini.1

Rahapeliautomaattien vaarallisuutta ja koukuttavuutta ei Suomessa ole tuotu esiin riittävän
painokkaasti. Rahapeliautomaatit eivät ole viihdettä. Ajan myötä säännöllisesti
rahapeliautomaateilla pelaavista suurimmalle osalle kehittyy peliongelma.1
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Peliin uppoutuminen saavutetaan erilaisilla koukuttavilla näkö-, kuulo- ja tuntoaistiefekteillä. Myös
läheltä piti -tilanteet, voitoksi naamioidut tappiot, pelin nopeus, nopeutettu peli,
automaattipelimoodi, jackpotit ja bonuskierrokset pitävät pelaajan hyppysissään. Nykyisten
mutkikkaiden, yli 1200 eri komponentista koostuvien rahapeliautomaattien rakentamisprosessiin
osallistuu jopa 300 eri alan osaajaa, käsikirjoittajaa, graafikkoa, taiteilijaa, matemaatikkoa sekä
kone-, video- ja ohjelmistoinsinööriä. 1
Toisin kuin mekaanisen ajan laitteet nykyisin yksi rahapeliautomaatti sisältää lukuisia ei pelejä.

Koska rahapeliautomaatit on varta vasten rakennettu koukuttamaan, ainut keino tehdä niistä
vähemmän haitallisia on muokata koukuttavia ominaisuuksia vähemmän houkutteleviksi ja
vähentää koukuttavien ominaisuuksien määrää sekä rajoittaa rahapelitautomaattien tarjontaa ja
saavutettavuutta.

Suomen rahapeliautomaattien tarjonta ja saavutettavuus on maailmanlaajuisesti
poikkeuksellinen
Suomen rahapeliautomaattien tarjonta ja saavutettavuus on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen.
Rahapeliautomaatteja on yhteensä 21 380 yli 6 500 pelipaikassa 2, 3
18 500 automaattia on hajasijoitettu kauppoihin, kioskeihin, huoltoasemille ja ravintoloihin.
Tiheimmin niitä on asuma-alueilla, joilla on korkea työttömyys, vähän korkeakoulutettuja ja paljon
pienituloisia.4
Hajasijoitettujen raha-automaattien vierestä löytyy aina myös rahanvaihtoautomaatti.
Rahapeliautomaateilla voi pelata käteisen lisäksi debit-kortilla ja lähimaksulla. Kortinlukijassa on
oletuksena 10, 20 ja 50 euron pikavalinnat.

Veikkaus vähentää parhaillaan hajasijoitettujen raha-automaattien määrää ja vuoden 2020
lopussa niitä tulee olemaan 15 0002. Toimenpide on kosmeettinen eikä tule vähentämään
pelihaittoja.
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Rahapeliautomaateilla voi pelata lisäksi pelisaleissa, joissa automaatteja on noin 2580 kpl, sekä
Veikkauksen nettikasinolla ja kasinolla. Pelisalit sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyissä
kauppakeskuksissa ja -paikoissa.2, 3

Etenkin hajasijoitetut rahapeliautomaatit arkipäiväistävät rahapelaamista2. Niille altistumista ei voi
välttää ja haitallisinta altistuminen on alaikäisille. Riskipelaajalle ja rahapeliongelmaiselle
pelaamisesta vieroittuminen on liki mahdotonta. Kaupat ja kioskit ovat minikasinoita.
Niissä pelaamista on myös vaikea valvoa. Veikkauksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen
Pakka-ostokokeiden mukaan ikärajavalvonta vuotaa 90-prosenttisesti.5,6

Hajasijoitetut rahapeliautomaatit eivät millään muotoa edistä rahapelimonopolin oikeutusta,
pelihaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Lain kanssa ristiriidassa on myös
pelilaitteiden sijoittamisesta maksettavan prosentuaalisen osuuden maksaminen kauppiaalle
pelimyynnistä, jolloin yksityiset toiminnanharjoittajat hyötyvät ihmisten
pelihalusta. 2

Tunnistautuminen – kaksiteräinen miekka
Pakollinen tunnistautuminen ei sinällään ehkäise eikä vähennä rahapeliongelmia. Oleellista on,
kuinka laajalle tunnistautuminen ulotetaan sekä se, kuinka Veikkaus asiakkaistaan saatavaa dataa
hyödyntää ja luovuttaa tutkimuskäyttöön. Tarkkuutta vaaditaan myös siinä, kuinka ja mikä taho
Veikkauksen toimintaa seuraa ja valvoo sekä onko taho riippumaton.
Tunnistautumisen ja kaikkien siihen liitettävien ominaisuuksien, seurantatyökalujen ja
hallintavälineiden tulee yksinomaan ja ainoastaan rakentua ja tähdätä pelihaittojen ehkäisemiseen
ja vähentämiseen.
Tunnistautuminen rahapeliautomaateille niin, että pelisalien peliautomaatit jätetään sen
ulkopuolelle, ei vähennä riski- eikä ongelmapelaamista. Rajoitusten saavuttamisen jälkeen
ongelmapelaamista olisi mahdollista jatkaa tunnistautumattomana.
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Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Poliisihallitus sekä sosiaali- ja terveysministeriön Rahapelien
toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä ovat kaikki esittäneet, että
tunnistautumisen tulisi kattaa myös pelisalipelaaminen.2

TeRaPu ry:n ehdottamat toimenpiteet rahapeliautomaattien aiheuttamien
haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
Ehdotukset koskevat sekä fyysisiä että sähköisiä rahapeliautomaatteja.

Seuraavat ominaisuudet tulee poistaa rahapeliautomaateista:
1. voitoksi naamioidut tappiot (myöskään valo- ja äänisignaalit eivät saa johtaa pelaajaa
käsittämään häviöitä voitoiksi)
2. bonuskierrokset
3. jättipotit (jack potit)
4. nopeutettu toiminto ns. jänistoiminto
5. automaattipelimoodi
6. kortinlukijan oletuspikavalinnat

Seuraavia ominaisuuksia tulee muokata rahapeliautomaateissa:
1. Pelikierroksen maksimipanos on 1 euro.
2. Pelien nopeutta hidastetaan.
3. Jokaisessa virtuaalikelassa on oltava yhtä monta symbolia.
4. Voittosymbolien on jakauduttava mahdollisimman tasaisesti kaikille virtuaalikeloille.
5. Yhdessä rahapeliautomaatissa voi olla vain yksi peli.
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Muita muokattavia ominaisuuksia rahapeliautomaateissa:
1. Rahapeliautomaatissa on oltava selkeästi näkyvillä oleva ja selkokielinen tuoteseloste, josta
ilmenevät mm. voittamisen todennäköisyys sekä virtuaalikelojen symbolien ja
voittosymbolien lukumäärä.
2. Tuoteselosteen tulee antaa pelaajalle informaatio siitä, kuinka paljon pelaaja tulee
todennäköisesti menettämään rahaa esimerkiksi 15 minuutissa asettaessaan joka
kierroksella euron panoksen ja kuinka paljon pelaaja keskimäärin häviää jokaisella
kierroksella.
3. Olisi vakavasti harkittava, että pelaaminen olisi mahdollista vain kolikoilla tai poleteilla,
kuten Ruotsissa.
4. Muut TeRaPu ry:n ehdotukset löytyvät sosiaali- ja terveysministeriölle 17.10.2019
toimitetusta lausunnosta pakollisesta tunnistautumisesta ja siihen liittyvistä
pelinhallintavälineistä.

Rahapeliautomaattien sijoitteluun, tarjontaan ja saavutettavuuteen liittyvät
toimenpiteet
1. Hajasijoitetut rahapeliautomaatit on poistettava kaupoista, kioskeilta, huolto-asemilta ja
ravintoloista.
2. Rahapeliautomaattien yhteydessä olevat rahanvaihtoautomaatit poistetaan.
3. Pelisalien määrää vähennetään esimerkiksi 30:een.
4. Pelisalien yhteydessä ei pidä olla alkoholitarjoilua.
5. Punaisille peleille, joihin myös rahapeliautomaatit kuuluvat, tiukka markkinointikielto.
Nykyinen Veikkauksen punaisten pelien pelikohdeinformaatio on yhtä kuin mainos.

Tunnistautumiseen liittyvät toimenpiteet
TeRaPu ry on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa pakollisesta
tunnistautumisesta ja siihen liittyvistä pelinhallintavälineistä 17.10.2019.
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1. Pakollisen tunnistautumisen tulee kattaa kaikki rahapeliautomaatit.
2. Pakollisen tunnistautumisen avulla on annettava mahdollisuus elinikäiseen
totaalipelikieltoon.
3. Tunnistautumiseen liittyvät riskit on kartoitettava ja Veikkaus on velvoitettava
noudattamaan eettisiä periaatteita, joilla estetään tunnistautumisen hyödyntäminen
markkinointiin, pelaamisen jatkumiseen, lisääntymiseen tai pelaamiseen isommilla
panoksilla tai haitallisimpia pelejä.
4. Tunnistautumisen kautta saatu pelidata on puolivuosittain toimitettava Veikkauksesta
riippumattomille tutkijoille ja datasta saadut tulokset ja johtopäätökset on julkaistava
säännöllisesti.
5. Riippumattoman valvontaelimen on seurattava ja valvottava Veikkauksen
tunnistautumiseen liittyvän datan käyttöä ja eettisten periaatteiden noudattamista.

Muut toimenpiteet
1. Joukkomedioiden valistustietoiskut rahapeliautomaattien haitallisuudesta ja
vaarallisuudesta (esim. Yle:n tietoiskut.) Tietoisuuttaa lisättävä tuntuvasti myös kouluissa,
kodeissa ja sote-sektorilla.
2. Raha-automaattipelien markkinointikielto. Veikkauksen pelikohdeinformaatio on
käytännössä mainos. Myös fyysisten rahapeliautomaattien yhteyteen liitetyt mainoskyltit,
kuten mahdollisuuksia-kyltit, on poistettava.
3. Käypä hoito -suosituksia on päivitettävä niin, että rahapeliriippuvuus otetaan mukaan mm.
masennuksen ja itsemurhien riskitekijöihin.

Lopuksi
Pelien muokkaaminen vähemmän koukuttavaksi pala palalta yksityiskohta kerrallaan ei ole
realistinen ratkaisu pelihaittojen ehkäisemiselle. Se myös viivästyttää tutkitusti toimivien
toimenpiteiden käyttöönottoa.
Koska Veikkaus hankkii sopimuksilla suurimman osan raha-automaattipeleistä ulkomaisilta
pelinkehitysyhtiöiltä, pelien ominaisuuksien muokkaaminen on mahdollista ainoastaan
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Veikkauksen oman tuotannon peleissä. Kuluttajat voisivat siis edelleen pelata haitallisempia
pelejä.

TeRaPu ry:n näkemys on, että kuluttajien suojelemiseksi sekä pelihaittojen ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi Suomessa olisi vähitellen siirryttävä järjestelmään, jossa rahapeliautomaatteja olisi
tarjolla ainoastaan kasinoilla.

Lisäksi on tarkasteltava monopoliin sitoutumisen mielekkyyttä. Siirtyminen
toimilupajärjestelmään olisi parempi vaihtoehto.
”Kaikkia koskisivat samat vastuullisen toiminnan säännöt ja samanlainen verotus. Verokohtelulla
on mahdollista suunnata pelitoimintaa vähemmän haitallisiin ja yhteiskunnalle paremmin
tuottaviin peleihin. Luvanhaltijoilla olisi intressi pitää pimeät yrittäjät poissa markkinoilta.”7

Samalla on uudistettava suomalaiseen valtajärjestelmään kytkeytyneiden yleishyödyllisten
toimijoiden palvelujen rahoitus. Kolmannen sektorin riippuvuus rahapelihäviöistä on purettava.
Kansakunnan yhteinen etu on rahapelaamisen määrän vähentäminen.
Oman edun tavoittelu ei saa olla esteenä järkevien vaihtoehtojen etsimiselle.
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