
Valtiotieteellinen tiedekunta

Ketä autat pelaamalla? -seminaari 9.10.2018

Virve Marionneau

MINKÄLAISIA   
ONGELMIA               

LIITTYY 
RAHAPELITUOTTOJEN

JULKISEEN     
KÄYTTÖÖN?

11/10/2018 1



Valtiotieteellinen tiedekunta

ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Gambling policies in European welfare states -kirja

• Kirjan johdanto: erilaiset tavat tuottaa ja jakaa rahapelirahaa

• Katsaus kirjan osioihin ja mitä ne kertovat rahapelituottojen 
julkisesta käytöstä

• Kirjan loppupäätelmät: ristiriidat rahapelaamisen ja 
hyvinvointivaltion idean välillä
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Introduction: Gambling regulation and the use of gambling revenues in European Welfare States (Janne Nikkinen, Michael Egerer, 

Virve Marionneau) 

 

1. Gambling for state-run welfare 

Gambling for the state: Collection and redistribution of gambling proceeds in France (Virve Marionneau & Sebastien Berret) 

 

Italian gambling regulation: justifications and counter-arguments (Sara Rolando & Alice Scavarda) 

 

Gambling policies and law in Austria (Daniela Bereiter & Stefan Storr) 

 

Gambling regulation in Spain (Eduardo Becoña & Lucia Becoña) 

 

2. Gambling for designated purposes 

Gambling and doing good? On the relationship between gambling regulation and welfare services in Germany (Kathrin Loer) 

 

Gambling policies in Slovenia: financing tourism infrastructure, sports and designated non-governmental organizations (Tamara 

Besednjak Valic & Mirna Macur) 

 

State lotteries in Europe: A cross-national comparison of how lotteries are controlled, operated and benefit government, private industry 

and civil society (Lynn Gidluck) 

 

The DNA of bingo: Charity and online bingo (Donal Casey) 

 

3. Legislative changes  

Why restrict? Seven explanations for the electronic gambling machines monopoly in Norway (Anita Borch) 

 

The future Swedish gambling market – Challenges in law and public policies (Jenny Cisneros Örnberg & Jörgen Hettne) 

 

After the storm: The analysis of gambling legislation in Poland and its effects (Lukasz Wieczorek & Michal Bujalski) 

 

4. Theoretical perspectives 

The regulation of gambling in early twenty-first century Britain: liberalization and its consequences (Jim Orford)  

 

Conceptions of common good (Johanna Järvinen-Tassopoulos & Risto Eräsaari) 

 

The public interest approach to gambling policy and research (Pekka Sulkunen) 

 

Conclusions: Contradictions in promoting gambling for good causes (Virve Marionneau, Janne Nikkinen, Michael Egerer) 
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KIRJAN TAUSTAA

• Rahapelituottojen tärkeys osana valtioiden rahoitusta. 
Keskimäärin noin 1-2 % valtion tulovirroista (Sulkunen et al. 
Setting Limits, 2018). 

• Taustalla Suomen Akatemian rahoittama ”Gambling policies in 
European welfare regimes” –projekti (2014-2018)

Ketkä hyötyvät rahapeleistä eri Euroopan maissa?

Kuka häviää? Ovatko haitat suurempia kuin hyödyt?

Toimivatko tietyntyyppiset rahoitusjärjestelmät paremmin?

Miten EU:n linjaukset tai Euroopan Unionin tuomioistuimen 
päätökset vaikuttavat rahapelien tuottojen jakamiseen?
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JOHDANTO (1)

• Kaksi rahapelituottojen jaon perusmallia:

• Tuotot suoraan valtion budjettiin: käyttö tarpeiden mukaan, ei 
korvamerkintää (perinteinen hyvinvointivaltiokäsitys)

• Korvamerkityt kohteet: säätiöt tai valtion kohteet: urheilu, 
nuorisotyö, kulttuuri, sosiaalityö, tutkimus (kolmas sektori 
hyvinvointipalveluiden tuottajana)

• Kolme tapaa tuottaa rahaa: 

• Valtio tarjoaa pelejä suoraan (valtionyhtiö)

• Järjestöt saavat tarjota pelejä itse

• Yksityiset rahapeliyhtiöt tarjoavat pelejä, korkea verotus
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JOHDANTO (2)
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Beneficiary →

Operator ↓

State treasury (via 

taxes, state 

ownership and 

licence fees)

Earmarked for 

designated 

purposes

State (monopolies) France, Italy, Poland, 

Spain 

Germany, Norway

Non-profit actors 

(e.g. clubs, CSOs)

Iceland, Netherlands, 

Ireland, Spain, 

Sweden, Britain

Licenced (or 

concession) private 

companies

Austria, France, 

Germany

Slovenia, Britain, 

France, Italy
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1. GAMBLING FOR 
STATE-RUN WELFARE

• Valtion budjetti tai valtion laitokset ovat pääasiallisia edunsaajia 
(Ranska, Italia, Itävalta, Espanja)

• Järjestelmän ongelmia: 

Valtion budjettitarpeet lisäävät rahapelitarjontaa (Italia, 
Espanja)

Muut edunsaajat (aluehallinnot, historialliset edunsaajat) 
ajetaan ahtaalle (Ranska, Espanja)

Valtion monet samanaikaiset roolit ja ristiriidat näiden välillä 
(Ranska, Espanja)

Valtion budjettitarpeet eivät ole hyväksyttävä syy rajoittaa 
ulkomaista rahapelitarjontaa Euroopan unionin tuomioistuimen 
näkökulmasta
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2. GAMBLING FOR 
DESIGNATED PURPOSES

• Korvamerkityt kohteet (säätiöt, kolmas sektori, 
hyväntekeväisyys) ovat pääasiallisia edunsaajia (Saksa, 
Slovenia, lotto- ja bingopelit)

• Järjestelmän ongelmia:

Järjestöjen vahva osallisuus ja riippuvuus peleistä, vahvoja
eturyhmiä jotka voivat jopa estää kuluttajansuojelun
parantamista tuottojen kustannuksella (Saksa, Slovenia)

Hyväntekeväisyys voi toimia PR-keinona pelitarjoajille, vaikka
oikeasti hyväntekeväisyyteen ohjatut sumat olisivat pieniä
(lotto)

Hyväntekeväisyyden varjolla voidaan myös vähätellä pelien
vaaroja (bingo)
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3. LEGISLATIVE 
CHANGES

• Kappaleet, joissa rahapelilainsäädäntöä on muutettu tai ollaan 
muuttamassa (Norja, Ruotsi, Puola)

• Osin lainsäädännön sopeuttaminen Euroopan unionin 
tuomioistuimen tai EFTAn tuomioistuimen päätöksiin 

• Tärkeämpi syy rahapelilainsäädännön muutoksille kansalliset 
tarpeet: 

Rahapeleillä kerättyjen varojen vahvempi ohjaaminen valtiolle 
(Norja, Puola)

Kuluttajansuojelu (Norja)

Muutoksia saattaa vaikeuttaa hyväntekeväisyysjärjestöjen 
erityisasema pelien tarjoajina (Ruotsi)
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4. THEORETICAL
PERSPECTIVES

• Voiko rahapelaamisella edistää hyvinvointia?

• Rahapelimarkkinoiden vapauttaminen taloudellisista syistä, ei 
hyvinvoinnin edistämiseksi (Britannia)

• Millaisia sosiaalisia arvoja voisimme korostaa taloudellisten 
arvojen sijaan (common good)?

• Pitäisikö rahapelipolitiikan perustua kausaaliselle evidenssille, 
vai riittääkö yleinen etu (public interest)?

• Ristiriidat rahapelitarjonnan ja hyvinvointivaltion idean välillä. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET (1)

• Millaisia ongelmia on pelituottojen käyttämisessä 
hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen?

• Johtopäätösluvussa nostetaan esille kolme ristiriitaa 
rahapelaamisen ja hyvinvointivaltion suhteessa. 

Miten pelaamista oikeutetaan?

Miten pelaamista säädellään?

Edistääkö pelaaminen hyvinvointia eettiseltä tai taloudelliselta 
kannalta?
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JOHTOPÄÄTÖKSET (2)

Pelaamisen oikeutus

• Yleisöstä riippuen eri tavat perustella pelitarjontaa. 

• EU:n suuntaan: kuluttajansuojelu ja rikollisuuden ehkäiseminen 

• Kuluttajien ja kansalaisten suuntaan: hyvinvointiprojektit, 
hyväntekeväisyys.

• Vähäisempi tarve perustella rahapelituottoja hyvillä 
tarkoituksilla maissa, joissa tuotot ohjataan valtion budjettiin.

• Oikeutus / motivaatio?

• Edunsaajinen rahalliset intressit pelitarjonnan ja regulaation 
taustalla?
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JOHTOPÄÄTÖKSET (3)

Pelaamisen sääntely

• Sääntelyn eri tasot: rahapelin määritelmä, sääntelevä 
viranomainen, sääntelyn muodot, pelituottojen jakojärjestelmä  
-> eri käsitykset sääntelyn tavoitteista. 

• Tiukimmin säädellyt mallit eivät välttämättä ole turvallisimpia. 
Haitan ymmärtäminen yksilötason ongelmapelaamista 
laajemmin -> yhteiskunnan ja systeemin ongelmat

• Sääntelymallia tärkeämmältä vaikuttaa regulaation tavoite, 
valtion sekä muiden edunsaajien roolin selkiyttäminen 

• Regulaation tavoite tulisi olla laajemmin hyvinvoinnin 
edistäminen, ei tuottojen turvaaminen. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET (4)

Edistääkö pelaaminen hyvinvointia

• Public good – varojen kerääminen yhteiseen kassaan 
(taloudellinen hyvinvointi)

• Common good / good society / public interest / welfare –
pelitarjonnan eettinen puoli (yleinen hyvinvointi)

• Pelitarjonta ei edistä eettiseltä kannalta hyvinvointia, etenkin 
koska kokonaiskulutusmalli näyttää pätevän rahapelaamiseen.

• Pelitarjonta ei välttämättä edistä myöskään taloudellista 
hyvinvointia -> rahapelit tuottavat kustannuksia, edunsaajien 
suojelu voi tuottaa tehotonta rahapelipolitiikkaa. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET (5)

Ratkaisuja?

• Pelaamisen perustelut: joko mahdollisuus perustella 
pelitarjonta taloudellisilla perusteilla tai harmonisoida 
eurooppalainen rahapelisääntely yhteisille periaatteille (open 
method of coordination)

• Regulaatio: rahallisten intressien erottaminen 
rahapelipolitiikasta. Valtion ja edunsaajien roolien määrittely. 

• Hyvinvointivaltion idea: pelaaminen ei ainoastaan hyvinvoinnin 
rahoittaja, vaan pelipolitiikka hyvinvoinnin ehdoilla. 
Vaihtoehtoinen tapa rahoittaa hyvinvointipalvelut ja 
pelituottojen ohjaaminen toisaalle (esim. kehitysapuun). 
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KIITOS!
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