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Esitykseni sisällöstä
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• Tiiviisti tietolähteistä

• Havaintoja muutoksista

• Nykytietopohjan haasteista

• Silmäniskuja tulevaisuuden 
pelikentille



Rahapelaamisesta kertovia tietolähteitä

• Väestötutkimusaineistot, muut kyselyaineistot ja 
erillistiedonkeruut

Suomalaisten rahapelaaminen -
väestötutkimukset
(ArpL § 52 STM toimeksianto)

Nuorten terveystapatutkimus
ESPAD-koululaistutkimus
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus
Kouluterveyskysely
Juomatapatutkimus
Pelaajabarometri
Rahapelikysely
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Rahapelaamisesta kertovia tietolähteitä

• Väestötutkimusaineistot, muut kyselyaineistot ja 
erillistiedonkeruut

• Rahapeliongelmissa auttavien palvelujen tilastot

• Veikkaus Oy:n omat tiedonkeruut ja selvitykset

• Muut täydentävät tiedonkeruut ja selvitykset
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Terveys- ja 

hyvinvointi

Sosiaaliset Taloudelliset Työ/opiskelu Oikeusjärjestelmä

stressi, häpeä perheongelmat maksuvaikeuksia työkyvyttömyys rikollisuus

masennus lähisuhdeväkivalta velat työn menetys väkivalta

heikko terveys yksinäisyys asunnottomuus opiskeluvaikeudet oikeudenkäynnit

jne. jne. jne. jne.
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Arpajaislaki (1 §, 12 §, 13 c §) 
Rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja 
ehkäistään ja vähennetään

ELÄMÄNLAADUN HEIKKENEMINEN

Rahapeliongelma



Keskeisiä havaintoja kehityksestä

• Naisten rahapelaaminen yleistynyt, myös rahapeliongelma 
(2011–2015)

• Alaikäisten rahapelaaminen vähentynyt (2010–2019)

• Netissä pelaaminen lisääntynyt (2007–2015)

• Rahapelikulutuksen kasauma – ei muutosta (2007–2015)

• Rahapelihaitat syntyvät aiempaa nopeammin ja ovat 
luonteeltaan aiempaa vakavampia (avioerot, itsemurha-
ajatukset, lasten pahoinvointi, huomattava 
velkaantuminen)
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ks. esim. Castrén et al. 2019; Salonen & Raisamo 2015; Raisamo et al. 2019;  Silvennoinen 

et al., 2017



Rahapelaaminen 12 viime kk aikana 2003-2015 
(%)
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Rahapelaaminen netissä 12 viime kk aikana 
2011-2015 (%)
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Rahapeliongelman yleisyys 2007 – 2015 (%)

Suomalaisten rahapelaaminen -

tutkimukset



Alaikäisten rahapelaaminen 2011-2017 (%)
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Raisamo ym. 2019



€

Nykytietopohjan haasteista

Arviot

ulkomaille

pelaamisesta

Rahapelihaitat Riskitason

rahapelaaminen

Rahapelikulutukse

n kasautuminen

Rahapelaamisen

yhteiskunnalliset

kustannukset
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Miltä näyttää tulevaisuus?



Miltä rahapelaamisen tulevaisuus sinusta 
näyttää? Vaihtoehtoisia skenaarioita?

Rahapelaaminen

Vähenee Tasaantuu Kasvaa
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Rahapelaamisen tulvaisuuden trendejä 
ohjailevat (ehkä rahapelipolitiikkaakin enemmän) 

• Globaalit rahapelialan muutokset

• Digitalisaatio

• Väestörakenteen muutos

• Sosioekonomisten determinanttien kehitys 
(tuloerot, koulutus, päihteiden käyttö, työttömyys jne.)
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• Rahapelaajien määrä pienenee

• ”Kivijalkapelaaminen” vähenee

• Pelaaminen digitaalisessa ympäristössä kasvaa (ml. 
mobiili)

• Pelit muuttuvat
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On todennäköistä, että
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Tulevaisuuden pelikentillä

VR & AR 

teknologia
“real experience 

without leaving 

home”

Pelillistäminen

(Gamification)
esim. kasinoseikkailut

NÄKYY JO HORISONTISSA… 

RAHAPELIEN TIUKEMPAA REGULAATIOTA
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Kiitos mielenkiinnosta!
susanna.raisamo@thl.fi

www.thl.fi/pelihaitat

mailto:susanna.raisamo@thl.fi
http://www.thl.fi/pelihaitat

