
Rahapelaamiseen liittyvät muutokset 
koronaepidemian ja Veikkauksen 

vastuullisuustoimenpiteiden aikana
TUTKIMUSRAPORTTI

Ehyt ry

9.12.2021 | Taloustutkimus Oy | Pauliina Aho



Miten tutkimus tehtiin

2 9.12.2021 Rahapelaamisen muutokset syksy 2021, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, proj 25523+25524



Tutkimuksen toteuttaminen

Tarkoitus

▪ Taloustutkimus toteuttanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n toimeksiannosta. Aiheena on rahapelaamiseen 
liittyvät muutokset koronaepidemian ja Veikkauksen 
vastuullisuustoimenpiteiden aikana. 

Kohderyhmä

▪ 15-79-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaa). 
Puhelinhaastattelujen otos muodostettiin 
satunnaisotannalla Bisnoden Ihmiset -palvelusta.

Tiedonkeruumenetelmä

▪ Yhteensä 1006 vastaajaa. Aineisto on painotettu iän, 
sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan 
kohderyhmää edustavaksi.

Ajankohta

▪ Tutkimuksen tieto kerättiin 22.11.-3.12.2021. 

Tulostaulukot

▪ Tulostaulukot on toimitettu erillisenä Excel-tiedostona.

Lisätietoja 

▪ Pauliina Aho
Insight Director
010 7585 11
pauliina.aho@taloustutkimus.fi
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Kysymykset 1/2

▪ Mitä rahapelejä on pelannut koronapandemian 
alkamisen eli 13.3.2020 jälkeen? pelit lueteltiin

▪ Kuinka usein on pelannut rahapelejä 
koronapandemian alkamisen eli 13.3.2020 jälkeen a) 
fyysisissä toimipisteissä b) netissä,   asteikko: 1) En 
lainkaan 2) Harvemmin kuin 2 kertaa/kk 3) 2-3 
kertaa/kk 4) Kerran viikossa 5) Useita kertoja viikossa 
6) Päivittäin tai lähes päivittäin

▪ Kuinka paljon on käyttänyt rahapeleihin rahaa 
(euroissa) kuukaudessa keskimäärin 
koronapandemian alkamisen (13.3.2020) jälkeen? 
SPONTAANI

▪ Ovatko rahapeleihin liittyvät haitat lisääntyneet tai 
vähentyneet omassa elämässä koronaepidemian 
alkamisen 13.3.2020 jälkeen?, asteikko: Haitat ovat 
lisääntyneet, 2 Haitat ovat vähentyneet, 3 Ei muutosta, 
4 Ei koe omassa elämässä olevan rahapelihaittoja, Ei 
osaa sanoa

▪ JOS HAITAT LISÄÄNTYNEET: Mitkä haitat ovat 
lisääntyneet? Haitat lueteltu

▪ Veikkaus edellyttää nykyään pakollista tunnistautumista 
kaikessa verkkopalvelurahapelaamisessa sekä 
rahapeliautomaattien, Pitkävedon ja pöytäpelien 
pelaamisessa myyntipaikoissa. Tunnistautuneella pelaajalla 
on käytössään erilaisia työkaluja, joiden avulla voi seurata ja 
hallita rahapelaamistaan. Onko pakollinen tunnistautuminen 
vaikuttanut rahapelaamisesi? Asteikko: Rahapelaamiseni on 
pysynyt ennallaan, Pakollinen tunnistautuminen on 
vähentänyt rahapelaamistani, Pakollinen tunnistautuminen on 
lisännyt rahapelaamistani, En osaa sanoa 

▪ Ehkäiseekö ja/tai vähentääkö pakollinen tunnistautuminen 
mielestäsi rahapelihaittoja? Asteikko: Kyllä, Ei, En osaa 
sanoa 

▪ Mitä Veikkauksen rahapeliautomaateille (mm. kaupoissa, 
huoltoasemilla ja kioskeissa) pitäisi tehdä? Asteikko: Säilyttää 
nykyinen tilanne, Vähentää niiden määrää, Lisätä niiden 
määrää, Siirtää kaikki rahapeliautomaatit Veikkauksen 
pelisaleihin (Pelaamot, Feel Vegasit, kasino), Muu; mikä?, En 
osaa sanoa 
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Kysymykset 2/2

▪ Suomessa (pl. Ahvenanmaa) rahapelejä saa järjestää 
vain valtion omistama Veikkaus. Veikkaustuotoista 
jaetaan osa muun muassa kulttuuri- ja 
urheilutoimijoille, tieteelle ja sosiaali- ja 
terveysjärjestöille. Mitä haluaisit tehdä Veikkauksen 
rahapelimonopolille? Asteikko: Toivon nykytilanteen 
jatkuvan, Haluan Suomen siirtyvän lisenssimalliin, joka 
tarkoittaa sitä, että pelejä voivat tarjota eri peliyhtiöt, 
myös ulkomailta. Tällöin valtio keräisi veroa ja 
lisenssimaksuja peliyhtiöiltä., En osaa sanoa 

▪ Veikkaus asetti 1.9.2021 pakolliset tappiorajat kaikille 
esimerkiksi ravintoloissa, kaupoissa ja kioskeissa 
oleville rahapeliautomaateille. Jo aiemmin osassa 
nettipelejä on ollut pakolliset tappiorajat. Tappiorajat 
ovat 500 euroa vuorokaudessa ja 2000 euroa 
kuukaudessa. Mitä mieltä olet näistä tappiorajoista? 
Asteikko: Tappiorajat ovat sopivat/toimivat, Tappiorajat 
ovat liian korkeat eli mielestäni pelaaja voisi hävitä 
liikaa rahaa kerralla, Tappiorajat ovat liian matalat eli 
mielestäni pelaaja voisi hävitä rahaa kerralla 
enemmänkin, En osaa sanoa. 
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Yhteenveto tuloksista
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Yhteenveto tuloksista 1/3

▪ Vastanneista 58 % kertoo pelanneensa jotain 
rahapeliä pandemian alkamisen jälkeen. Yleisimmin 
on pelattu lottopelejä. Toiseksi yleisin on 
raaputusarvat.

▪ Vastanneista 42 % ei ole pelannut rahapelejä. Tähän 
kuuluvia on keskimääräistä enemmän seuraavissa 
ryhmissä: naiset, 15-24-vuotiaat, pk-seudulla asuvat, 
talouden tulot alle 20 000 euroa/vuodessa.

▪ Rahapelejä pelaavien osuus on kasvanut huhtikuun 
2020 tilanteeseen verrattuna. Kasvua on eniten 
raaputusarvoissa, lottopeleissä, raha-automaateissa 
ja urheiluvedonlyönnissä.  

▪ Fyysisissä toimipisteissä pelaaminen on hieman 
aktivoitunut sitten pandemian alkamisen. Lähinnä 
pelataan harvemmin kuin 2 kertaa kuukaudessa.

▪ Netissä pelaavien osuus on hieman suurempi kuin 
huhtikuussa 2020. Kasvua on lähinnä harvemmin kuin 
2 kertaa kuukaudessa pelaavien osuudessa.

▪ Rahapeleihin on käytetty nyt enemmän rahaa 
kuukaudessa kuin pandemian alkamisen aikaan

▪ 15 euroa/kk → 17,5 euroa/kk

▪ Miehet käyttävät nyt rahapelaamiseen enemmän 
rahaa kuukaudessa kuin pandemian alkamisen 
aikaan.

▪ Naiset 8,20 euroa/kk → 8,3 euroa/kk

▪ Miehet 21,30 euroa/kk → 26,50 euroa/kk

▪ Kolme viidesosaa vastanneista toteaa, ettei omassa 
elämässä koe olevan rahapelihaittoja. Vastaajista 2 % 
mainitsee, että haitat ovat vähentyneet. Kolmasosassa 
tilanne ei ole muuttunut. Rahapeleihin liittyvien
haittojen ei koeta lisääntyneen omassa elämässä 
koronaepidemian alkamisen jälkeen. 
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Yhteenveto tuloksista 2/3

▪ Veikkauksen edellyttämä pakollinen tunnistautuminen 
on vähentänyt rahapelaamista 7 %:lla vastaajista. 
Neljän viidesosan pelaamiseen tällä ei ole ollut 
vaikutusta. 

▪ Miehet ovat tunnistautumisen myötä vähentäneet 
rahapelaamistaan enemmän kuin naiset. Eniten 
tämä on vähentänyt 25-34-vuotiaiden 
rahapelaamista. 

▪ Kaksi kolmesta on sitä mieltä, että pakollinen 
tunnistautuminen ehkäisee/vähentää rahapelihaittoja. 

▪ Tätä mieltä ovat keskimääräistä enemmän naiset, 
25-34-vuotiaat, yli 50 000 asukkaan 
kaupungeissa asuvat, korkeammin koulutetut ja 
ylempinä toimihenkilöinä 
/asiantuntijoina/johtavassa asemassa toimivat.

▪ Kansalaisista 38 % kannattaa Veikkauksen 
peliautomaattien nykyisen tilanteen säilyttämistä. 
Veikkauksen pelisaleihin siirtoa kannattaa kolme 
kymmenestä. Määrän vähentämisen kannalla on 16 %. 

▪ Nykytilannetta kannattavat muita enemmän 15-
24-vuotiaat, pienemmissä kaupungeissa ja 
kunnissa asuvat ja vastaajat, joiden talouden tulot 
ovat alle 40 000 euroa vuodessa. 

▪ Naiset kannattavat määrän vähentämistä 
enemmän kuin miehet.

▪ Siirtoa Veikkauksen pelisaleihin kannattavat muita 
enemmän miehet, 25-49-vuotiaat, yli 50 000 
asukkaan kaupungeissa asuvat, korkeammin 
koulutetut ja ylempinä toimihenkilöinä 
/asiantuntijoina/johtavassa asemassa toimivat, 
henkilöt, joiden mielestä pakollinen 
tunnistautuminen ehkäisee/vähentää 
rahapelihaittoja sekä henkilöt, jotka toivovat 
siirtymistä lisenssimalliin. 
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Yhteenveto tuloksista 3/3

▪ Kansalaiset kannattavat nykyistä Veikkauksen 
rahapelimonopolia, sillä lähes kaksi kolmasosaa 
vastanneista on tätä mieltä. Lisenssimallin kannattajia 
on neljännes vastaajista. Noin joka kymmenes ei osaa 
ottaa asiaan kantaa.

▪ Naiset toivovat miehiä enemmän nykytilanteen 
jatkuvan. Eniten nykytilannetta kannattavat eri 
ikäryhmistä 15-24-vuotiaat.

▪ Miehet ovat avoimempia lisenssimalliin. Muita 
enemmän lisenssimallin kannatusta on 25-49-
vuotiaissa, pääkaupunkiseudulla asuvilla, 
korkeammin koulutetuissa ja ylempinä 
toimihenkilöinä/asiantuntijoina/johtavassa 
asemassa toimivilla sekä rahapelejä pandemian 
alkamisen jälkeen pelanneilla.

▪ Nykytilan kannatusta on enemmän henkilöillä, 
joiden mielestä pakollinen tunnistautuminen 
ehkäisee/vähentää rahapelihaittoja. 

▪ Kolme viidestä on sitä mieltä, että Veikkauksen 
asettamat tappiorajat ovat liian korkeat eli pelaaja 
voisi hävitä liikaa kerralla. Tappiorajoja sopivana pitää 
27 % vastaajista. Vain 4 %:n mielestä tappiorajat ovat 
liian matalat. 

▪ Naiset ovat miehiä enemmän sitä mieltä, että 
tappiorajat ovat liian korkeat. Tappiorajoja liian 
korkeina pitävät keskimääräistä enemmän 25-34-
vuotiaat, ylempinä 
toimihenkilöinä/asiantuntijoina/johtavassa 
asemassa toimivat, lapsitaloudet, henkilöt, jotka 
eivät koe omassa elämässään olevan 
rahapelihaittoja, henkilöt, joiden mielestä 
pakollinen tunnistautuminen ehkäisee/vähentää 
rahapelihaittoja sekä henkilöt, jotka toivovat 
Veikkauksen rahapelimonopolin jatkuvan sekä 
rahapelejä pandemian alkamisen jälkeen 
pelanneilla. 

▪ 15-24-vuotiaat ovat muita ikäryhmiä enemmän 
sitä mieltä, että tappiorajat ovat sopivat. 
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Tutkimusgrafiikka

10



Mitä rahapelejä olette pelannut koronapandemian alkamisen eli 
13.3.2020 JÄLKEEN?
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Rahapelien pelaaminen fyysisissä toimipisteissä
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Rahapelien pelaaminen netissä
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Rahan käyttö rahapeleihin kuukaudessa
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12/2021, n=1006
keskiarvo 17,5 EUR (mediaani 2)
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keskiarvo 14,8 EUR (mediaani 0)
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▪ Rahapeleihin käytetty 
rahamäärä on kasvanut 
pandemian alkamisen 
jälkeen

▪ Rahapeleihin käytettiin 
rahaa pandemian 
alkupuolella (huhtikuu 
2020) keskimäärin 15 euroa 
kuukaudessa. Nyt 
keskimääräinen 
rahankäyttö on noin 17,5 
euroa kuukaudessa.
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Ovatko rahapeleihin liittyvät haitat lisääntyneet tai vähentyneet omassa 
elämässäsi koronaepidemian alkamisen 13.3.2020 jälkeen?
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Kaikki vastaajat, n=1006
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Veikkaus edellyttää nykyään pakollista tunnistautumista kaikessa verkkopalvelurahapelaamisessa sekä rahapeliautomaattien, Pitkävedon 
ja pöytäpelien pelaamisessa myyntipaikoissa. Tunnistautuneella pelaajalla on käytössään erilaisia työkaluja, joiden avulla voi seurata ja 
hallita rahapelaamistaan.

Onko pakollinen tunnistautuminen vaikuttanut rahapelaamisesi?"
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Ehkäiseekö ja/tai vähentääkö pakollinen tunnistautuminen mielestäsi 
rahapelihaittoja?
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Kaikki vastaajat, n=1006
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Mitä Veikkauksen rahapeliautomaateille (mm. kaupoissa, 
huoltoasemilla ja kioskeissa) pitäisi tehdä?
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Suomessa (pl. Ahvenanmaa) rahapelejä saa järjestää vain valtion omistama Veikkaus.
Veikkaustuotoista jaetaan osa muun muassa kulttuuri- ja urheilutoimijoille, tieteelle ja sosiaali- ja terveysjärjestöille.

Mitä haluaisit tehdä Veikkauksen rahapelimonopolille?
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Toivon nykytilanteen jatkuvan

Haluan Suomen siirtyvän lisenssimalliin, joka
tarkoittaa sitä, että pelejä voivat tarjota eri
peliyhtiöt, myös ulkomailta. Tällöin valtio
keräisi veroa ja lisenssimaksuja peliyhtiöiltä.

Ei osaa sanoa

Kaikki vastaajat, n=1006
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Veikkaus asetti 1.9.2021 pakolliset tappiorajat kaikille esimerkiksi ravintoloissa, kaupoissa ja kioskeissa oleville rahapeliautomaateille. Jo 
aiemmin osassa nettipelejä on ollut pakolliset tappiorajat. Tappiorajat ovat 500 euroa vuorokaudessa ja 2000 euroa kuukaudessa.

Mitä mieltä olet näistä tappiorajoista?
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Tappiorajat ovat liian
korkeat eli mielestäni
pelaaja voisi hävitä liikaa
rahaa kerralla.

Tappiorajat ovat liian
matalat eli mielestäni
pelaaja voisi hävitä rahaa
kerralla enemmänkin.

Ei osaa sanoa

Kaikki vastaajat, n=1006
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Lisätietoja & yhteystiedot

Pauliina Aho
Insight Director
010 7585 221
pauliina.aho@taloustutkimus.fi

www.taloustutkimus.fi
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Liitteet
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Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa 

▪ SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle ISO 20252 -toimialasertifikaatin, ja tämän 

projektin kaikki vaiheet on toteutettu kyseisen standardin ja Suomen lakien mukaisesti. 

▪ Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että 

tutkimuksen yhteydessä syntyneitä,

tietoja ehdottoman luottamuksellisina. 

▪ Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin 

yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä.

▪ Taloustutkimus ei ole käyttänyt alihankkijoita tässä tutkimuksessa.
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