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Ovatko ihmisten 

rahapelipolitiikkaa koskevat 

mielipiteet yhteydessä heidän 

ikäänsä, sukupuoleensa ja 

pelikäyttäytymiseensä?
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Mielipiteet rahapelipolitiikasta

• Suomalaisten rahapelaaminen 2015 –tutkimus (Salonen & 
Raisamo 2015)
1. Mitä ajattelette ehdotuksesta, että rahapeliautomaatit 

sijoitettaisiin ainoastaan erillisiin pelisaleihin? 

2. Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty 
valtion ohjaamana RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton
yksinoikeudella, mielestänne hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen 
haittoja?

3. Mitä mieltä olette rahapelien mainonnasta Suomessa?
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Tulokset/1
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• Naiset ja iäkkäämmät (55-
74 vuotiaat) tukivat kaikkia 
rajoituksia – samoin ei-
pelaavat

• Ne, joilla peliongelma, pitivät 
yksinoikeutta muita 
harvemmin hyvänä keinona 
rajoittaa haittoja, mutta 
kannattivat rajoituksia 
mainontaan ja pelikoneiden 
sijoitteluun

• Pelikoneita pelaavat 
vastustivat siirtoa 
pelihalleihin ja mainonnan 
rajoittamista huomattavasti 
muita useammin, mutta 
eivät pitäneet yksinoikeutta 
yhtä  usein hyvänä kuin 
pelikoneita pelaamattomat

Lähde: Selin & Raisamo 2021



Tulokset/2

• Usein pelaavat 
suhtautuvat 
todennäköisemmin 
kielteisemmin 
rajoituksiin kuin ne, 
jotka pelaavat 
harvemmin kuin 
kuukausittain
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Lähde: Selin & Raisamo 2021



Yhteenvetoa

• Naiset ja iäkkäämmät tukevat rajoituksia

• Ne, joilla peliongelma pitävät harvemmin 
yksinoikeusjärjestelmää hyvänä tapana rajoittaa haittoja →
koetut ongelmat ja pelien helppo saatavuus syynä?

• Pelaamisen useus usein yhteydessä kielteisempään 
suhtautumiseen rajoituksiin → Suomessa vähän 
pelaamattomia → tehokkaan haittojen ehkäisyn vaikeus?

• Rahapeliautomaatteja pelaavat vastustivat automaattien 
siirtoa pelisaleihin → onko yhteys säilynyt? (Salonen ym. 
2020: vuonna 2019 siirtoa kannatti useampi kun 2015)
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Käyttäytymisen ja politiikkaa koskevien 
mielipiteiden yhteys: mitä tiedämme?

• Rahapelitutkimus

- Norja: riskipelaajat 
vastustivat rajoituksia 
muita useammin (vrt. 
Suomi)

- Australia: pelaamattomat 
tukivat kulutusrajoja 
rahapeliautomaateille, sen 
sijaan pelaajat tod.näk. 
vastustivat

• Alkoholi ym. tutkimus

- alkoholi, tupakka, liikunta & 
ruokavalio: ne, joihin 
toimenpide ei kohdistu, 
kannattivat 

- naiset ja iäkkäämmät 
kannattavat

- alkoholi: juomisen useus 
yhteydessä kielteisyyteen 
rajoituksia kohtaan
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Lähteitä: Auer ym. 2018; Diepeveen ym. 2013; Holmila ym. 2009;
Li ym. 2017; McAllister 2014. 



Miten suunnitella ehkäisevää työtä eri 
kohderyhmille? 1/2

• Ehkäisevän työn ja siitä viestinnän suunnittelu ikä, sukupuoli 
ja käyttäytyminen sekä politiikkaa koskevat mielipiteet 
huomioiden

• Toimenpiteiden kohdentaminen aktiivikäyttäjiin, jotka 
suhtautuvat negatiivisemmin rajoituksiin? 
→ Paradoksi: mitä hyväksyttävämpää päihteet ja rahapelit ovat, sitä 
enemmän ehkäisyä tarvitaan ja sitä vaikeampaa sen toteuttaminen on?

• Nuoret miehet kohderyhmänä?
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Miten suunnitella ehkäisevää työtä eri 
kohderyhmille? 2/2

• Rahapelaamisen ja alkoholinkäytön yleisyys: miten tehdä 
arkisesta pulmallista tavalla joka kunnioittaa yksilöiden 
itsemääräämisoikeutta? 

• Voiko eritaustaisten ihmisten osallistaminen ehkäisevän työn 
suunnitteluun ja toteutukseen lisätä ehkäisytoimien 
hyväksyttävyyttä?

• Miten saada päättäjät hyväksymään kansalaisten 
keskuudessa epäsuosittuja (ja usein vaikuttavia) 
ehkäisytoimia suositumpien mutta tehottomien sijasta?

17.6.2021Jani Selin 9



Kiitos!

Kysymyksiä?
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