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Johdanto

”Moneytainment tarkoittaa sitä sykähdyttävän 
jännittävää tunnetta, joka tulee kun laitat rahaa 
likoon voittaaksesi lisää rahaa”, todetaan onli-
ne-rahapelejä tarjoavan peliyhtiön Unibetin In-
ternet-sivuilla. Englannin kielen sanoista money 
(raha) ja entertainment (viihde) yhdistetyn mo-
neytainment-käsitteen on tarkoitus kuvata yhti-
öiden visiota. Määritelmässä kiteytyykin rahape-
laamisen todennäköisesti yleisin motiivi: rahasta 
pelaaminen on jännittävää. Motivoipa rahalla pe-
laamiseen mikä tahansa, rahalla on pelaamisessa 
erityinen rooli ja merkitys. Rahapelaamisen mah-
dollisuudet ovat lisääntyneet erityisesti viimeisen 
vuosikymmenen aikana Internetin sekä pelitoi-
minnan ja -tuotteiden kehittymisen myötä. In-
dividualistisessa kulutus- ja luottoyhteiskunnas-
sa kuluttaminen määrittyy kaikkien oikeudeksi 
– jopa velvollisuudeksi – ja luotot ovat ”orgaani-
nen osa” nyky-yhteiskuntaa (Rantala & Tarkka-
la 2009, 3–4). Millainen ongelma rahapelaami-
seen liittyvä velkaantuminen on tällaisessa yhteis-
kunnassa? Aihetta käsittelevän uutisoinnin tois-
tuvia teemoja ovat pikavipit, Internet, nettipoke-
ri ja erilaiset velkaongelmat, kuten ylivelkaantu-
minen ja luottokierre. Pelaamisen on myös uuti-
soitu olevan jopa työttömyyttä pahempi maksu-
vaikeuksien aiheuttaja (Yle 25.5.2009).

Tarkastelen tässä artikkelissa sitä, millaisia 
ovat velkaantumisen parissa eri tavoin toimivi-
en asiantuntijoiden näkemykset rahapelaamiseen 
liittyvästä velkaantumisesta ilmiönä, millaista pe-
laamiseen liittyvä velkaantuminen on asiakkuu-
den tarkastelun näkökulmasta ja millaisena hah-
mottuu rahapelaamiseen kytkeytyviä talouson-
gelmia kohdanneen asiakkaan asema ja toimi-
juus. Artikkelin lopussa pohdin rahapelilainsää-
dännön ja johtopäätöksissä esitetyn perusteella 

vastuun ja hallinnan kysymyksiä tarkastelemalla, 
näyttäytyykö velkaongelmiin ajautunut rahape-
laaja taitamattomana kuluttajana vai epäonnise-
na kansalaisena. Tutkimukseni aineisto koostuu 
eri tavoin velkaantumisen parissa työskentelevi-
en asiantuntijoiden keväällä 2010 tehdyistä yksi-
lö- ja ryhmähaastatteluista. Lähden seuraavassa 
liikkeelle tarkastelemalla rahapelaamista kulut-
tajuuden näkökulmasta ja sen jälkeen käyn läpi 
sitä, mitä rahapelaamiseen liittyvästä velkaantu-
misesta tiedetään aikaisemman tutkimuksen va-
lossa. Tämän jälkeen siirryn aineiston esittelyn 
kautta erittelemään haastateltavien näkemyksiä.

Rahapelaaja kuluttajana

Suurin osa suomalaisista pelaa rahapelejä. Eniten 
Suomessa pelataan erilaisia lottopelejä, arpoja ja 
peliautomaatteja, mutta netissä pelaavien mää-
rä on lisääntynyt viime vuosina selvästi. Vuoden 
2007 suomalaisten rahapelaamista kartoittaneen 
väestökyselyn mukaan Internetissä ilmoitti pelaa-
vansa 13 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2003 
vastaava osuus oli viisi prosenttia. (Aho & Tur-
ja 2007.) Vuoden 2007 väestötutkimuksen lu-
kujen perusteella on arvioitu, että suomalaisis-
ta arviolta noin 125 000 pelaa nimenomaan net-
tipokeria (ks. Tammi 2007), mutta netissä voi 
pelata monia muitakin pelejä rahasta, kuten pe-
rinteisten peliautomaattien ja arpojen sähköi-
siä versioita. On kuitenkin hyvä huomata, että 
luvut ovat verraten vanhoja, kun ottaa huomi-
oon, kuinka paljon pelikulttuuri on viime vuo-
sina kehittynyt ja muuttunut. Markkinoiden va-
pautuminen, teknologian kehitys sekä samanai-
kainen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muu-
tos, kuten konsumerismi ja markkinoistuminen, 
ovat edesauttaneet pelitoiminnan vapautumista 
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ja laajentumista (Reith 2007; Matilainen 2010). 
Paheellisista ”pelureiden” rahapeleistä on tullut 
enemmän koko kansan pelejä – myös peliyhtiöi-
den viestinnässä (McGowan 2001, 14–15; Reith 
2007, 35–36).

Suomessa rahapelitoiminnan ohjauksen pääta-
voitteena on rahapelitoimintaan liittyvien rikos-
ten ja pelihaittojen ehkäiseminen. Pelien omi-
naisuudet, saatavuus, markkinointi, mahdolli-
suus alaikäisenä pelaamiseen ja mahdollisuus ve-
laksi pelaamiseen vaikuttavat pelihaittojen riskei-
hin. (Arpajaislakihankkeen loppuraportti 2009, 
12.) Uuden arpajaislain myötä rahapeleihin tu-
li 1.10.2010 yleinen 18 vuoden ikäraja ja mark-
kinointia rajoitettiin huomattavasti1. Ennen ar-
pajaislain muutosta oli lähes mahdotonta vält-
tyä näkemästä ulkomaisten nettipokerisivusto-
jen mainoksia – varsinkaan, jos käyttää paljon 
Internetiä. Ulkomaiset pelintarjoajat eivät saa-
neet ennen lakimuutostakaan markkinoida pele-
jään Suomessa, mutta kieltoa oli helppo kiertää: 
nettipokeria tarjoavat yritykset pystyivät mai-
nostamaan pelejään erilaisilla pokeriharrastajien 
keskustelupalstoilla, ja mainoksia saattoi nähdä 
Suomen verkossa näkyvillä ulkomaisilla kanavil-
la. Ilmaisturnauksetkin toimivat markkinointi-
na. (Svartsjö & al. 2008, 23–24.) Uusi arpajais-
laki rajoittaa mainontaa oletettavasti tehokkaam-
min, sillä rahapelitoiminnan yhteydessä tehty ar-
pajaisrikos muuttui ankarammin rangaistavaksi 
rahapelirikokseksi.

Arpajaislain (2001/1047)2 kymmenennen py-
kälän mukaan arpajaisia ei saa toimeenpanna si-
ten, että niihin voidaan osallistua velaksi tai pant-
tia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, et-

1  Arpajaislain pykälän 14b mukaan rahapelien markki-
nointi on kielletty muualla kuin erityisissä pelisaleissa, pe-
likasinoissa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myynti-
piste on sijoitettu, jos peleihin on pelisääntöjen vahvis-
tamisen yhteydessä todettu liittyvän erityinen pelihaitto-
jen vaara. Pelaajille voidaan kuitenkin antaa tietoa edel-
lä mainittujen pelien pelikohteista, pelipaikoista, pelieh-
doista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja 
voitoista.
2  Arpajaislain mukaan rahapelien toimeenpano ja peli-
en markkinointi on Suomessa sallittu kolmelle monopo-
loyhtiölle, Veikkaus Oy:lle, Raha-automaattiyhdistykselle 
(RAY) ja Fintoto Oy:lle. Arpajaisten toimeenpanon lain-
mukaisuuden valvonta kuuluu sisäasiainministeriölle, jos-
sa tehtävistä vastaa arpajais- ja asehallintoyksikkö. Ah-
venanmaalla on oma peliyhtiö Ålands Penningautomat-
förening (PAF), jonka pelejä suomalaiset voivat pelata. 
Ahvenanmaan arpajaislainsäädäntö kuuluu itsehallinto-
lain (1144/1991) nojalla maakunnan omaan lainsäädän-
tövaltaan (HE 197/1999).

tä esimerkiksi luottokortilla ei voi pelata Interne-
tissä eikä ostaa arpaa kioskista. Suomalaisten saa-
tavilla on kuitenkin yhden arvion mukaan noin 
2 500 ulkomaisten pelintarjoajien pelisivustoa 
(esim. Wood & al. 2007, 235), joilla on mah-
dollista pelata velaksi luotollisilla maksukorteilla. 
Rahapelaamista voidaan rahoittaa myös erilaisilla 
kulutus- ja lyhytlainoilla (Lähteenmaa & Strand 
2008; Kaartinen & Lähteenmaa 2006; Rantala 
& Tarkkala 2009; ks. myös Pajula & Aaltonen 
2011, 18). Nettirahapelien pelaajien on myös 
todettu kohtaavan suhteellisesti eniten erilaisia 
pelaamiseen liittyviä haittoja (ks. Wood & Wil-
liams 2007). Yksi nettipelien taloudellisia hait-
toja selittävä tekijä on juuri luottokortin tai peli-
merkkien käyttö, sillä ”muovirahan” on todettu 
voivan lisätä pelatun rahan määrää (esim. Zange-
neh & al. 2008, 147).

Rahapelaamiseen liittyvää suoraa tai epäsuo-
raa velkaantumista on tutkittu yllättävän vähän 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti (Lähteenmaa 
& Strand 2008; Downs & Woolrych 2010). Tä-
mä on kummallista, kun ottaa huomioon, kuin-
ka keskeistä raha pelaamisessa on. Viime vuosi-
en yleisiä velkaongelmia määrittävät pitkälti va-
kuudettomien luottojen runsas tarjonta ja käyt-
tö sekä niiden helppo saatavuus. Vakuudettomat 
ja nopeasti saatavat luotot voivat muodostaa va-
kavan ongelman erityisesti erilaisille riskiryhmil-
le, kuten hallitsemattomasti rahapelejä pelaavil-
le. (Rantala & Tarkkala 2010.) Rahapelaamiseen-
sa velkaa ottaneiden pelaajien omia kokemuk-
sia tarkastelleesta tutkimuksesta (Lähteenmaa & 
Strand 2008) käy ilmi, että kaikkia Suomessa pe-
lattavia rahapelejä myös pelataan velaksi. Laina-
tyyppi on tutkimuksen mukaan sitä suositumpi, 
mitä nopeammin sen saa käyttöönsä: eniten vas-
taajat olivat lainanneet ystäviltä ja sukulaisilta, ja 
sen jälkeen suosituimpia lainamuotoja olivat pi-
kavipit ja pankin myöntämät kulutusluotot. Ve-
laksi rahapelejä pelanneet voivat nähdä luotolla 
pelaamisen normaalina, pelaamisen syklisyyteen 
eli voittojen ja häviöiden vuorotteluun liittyvä-
nä toimintana (Lähteenmaa & Strand 2008, 48).

Yleisiin velkaongelmiin on pyritty puuttu-
maan uudistamalla lainsäädäntöä. Esimerkik-
si 1.2.2010 voimaan tulleen uuden kuluttajan-
suojalain (2009/844) yhdeksäs pykälä kuuluu 
seuraavasti: ”[j]os kulutusluottoa haetaan ja se 
myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, 
kulutusluottosopimuksen nojalla myönnettävät 
varat saa suorittaa kuluttajalle vasta kello 7:n jäl-
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keen. Sääntelyä pidettiin tarpeellisena siksi, et-
tä yöllä haettavan ja myönnettävän luoton mah-
dollisuus voi lisätä harkitsematonta luotonottoa 
(HE 24/2010). Myös positiivisesta luottorekis-
teristä on keskusteltu. Rekisteriin rekisteröitäi-
siin tiedot kuluttajan olemassa olevista luotois-
ta, jolloin luotottajat voisivat seurata asiakkaan 
luottotilannetta ja arvioida hänen maksukykyn-
sä todellisen velan perusteella. Rekisteri oli esil-
lä luottotietolain valmistelussa viimeksi vuonna 
2006 (HE 241/2006), mutta sitä ei kirjattu uu-
teen lakiin (luottotietolaki 2007/527).

Modernin kulutusyhteiskunnan ideaalilta (ku-
luttaja)kansalaiselta odotetaan kaiken kulutuk-
sellisen yksilöllisyyden ja vapauden keskellä hal-
lintaa ja itsesäätelyä (ks. Sassatelli 2007, 57–60). 
Tässä kulttuurisessa ilmastossa ja nykyisessä ta-
loudellisessa toimintaympäristössä kuluttajilta 
vaaditaan jatkuvaa taloudellisen osaamisen yllä-
pitoa. Tulojen ja menojen hallintaa, taloudelli-
sista velvoitteista huolehtimista ja ylivelkaantu-
misen välttelemistä ei kuitenkaan voida erottaa 
elämänhallinnasta yleensä. (Peura-Kapanen & 
Raijas 2009.) Yksilön velkaongelman määritte-
lyn yleinen lähtökohtana on, että kyseessä on yk-
silön subjektiivinen arvio siitä, kuinka hän kyke-
nee suoriutumaan maksusitoumuksistaan. Vel-
kaongelmaksi voidaan määritellä myös tilanne, 
jossa vanhaa velkaa maksetaan uudella velalla tai 
tilanne, jossa yksilön omat varat eivät maksusi-
toumusten vuoksi riitä arjen välttämättömiin ku-
luihin. (Rantala & Tarkkala 2010, 20.)

Kansalainen ongelmapelaajana

Suomessa käytettävän Maailman terveysjärjes-
tön (WHO) ICD-10-luokituksessa pelihimo luo-
kittuu käytös- ja hillitsemishäiriöksi. American 
Psychiatric Association:n (APA) DSM-IV-luoki-
tuksessa puhutaan patologisesta pelaamisesta, joka 
määrittyy impulssikontrollihäiriöksi. Luonnok-
sessa uudeksi DSM-V3-luokitukseksi patologista 
pelaamista ehdotetaan luokiteltavaksi riippuvuu-
deksi. Patologisesta pelaamisesta johdettu termi 
peliriippuvuus ei siten ole virallinen diagnostinen 
termi – kummassakaan luokituksessa – mutta sen 
käyttö on Suomessa vakiintunut puhuttaessa va-

3 Katso APA:n luonnos: http://www.dsm5.org/Propo-
sedRevisions/Pages/Substance-RelatedDisorders.aspx

kavista pelaamiseen liittyvistä ongelmista. On-
gelmapelaaminen ja peliongelmat ovat väljem-
piä käsitteitä ja niillä viitataan eriasteisiin peli-
haittoihin. (Halme & Tammi 2008, 302–303.) 
Peliriippuvuuden sairausstatuksesta on debatoitu 
pitkään (ks. Nikkinen 2008) ja peliongelmaa, sen 
laatua ja vakavuutta mittaavissa mittareissakin on 
eri elementtejä painottavia asioista. SOGS4 kes-
kittyy lähinnä käytöksen, kuten hävittyjen peli-
rahojen takaisin saamisen vuoksi pelaamisen ja 
DSM-IV psykologisten elementtien mittaami-
seen (ks. Reith 2003, 13).

Ongelmapelaaminen voi aiheuttaa erilaisia so-
siaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haitto-
ja niin yksilölle itselleen kuin tämän lähipiirille-
kin, mutta eniten pelaajat ja heidän läheisensä ra-
portoivat nimenomaan taloudellisista vaikeuksis-
ta (esim. Piispa & al. 2009; Jaakkola 2009; Pa-
jula 2007; Downs & Woolrych 2010; Pajula & 
Aaltonen 2011). Suurimmat pelaamisesta johtu-
vat velat ovat tutkimusten (esim. Lähteenmaa & 
Strand 2008; ks. myös Jaakkola 2009) mukaan 
usein nettipokerin pelaajilla, mutta myös peliau-
tomaatteja tai urheilu- ja ravivedonlyöntiä pelaa-
vien velat voivat olla mittavia. Väestötutkimuksen 
(Aho & Turja 2007) mukaan noin prosentti pelaa-
jista on ottanut velkaa pelaamiseensa pystymättä 
maksamaan sitä pelaamisensa vuoksi takaisin. Vä-
estötasolta tarkasteltaessa kyseessä on siten verra-
ten pienen joukon ongelma (ks. myös Hakkarai-
nen & al. 2010, 268). Pelaajilla ja heidän läheisil-
lään taloudelliset ongelmat ja niistä johtuvat hai-
tat voivat kuitenkin olla merkittäviä; jotain ongel-
man keskittymisestä kertonee se, että peliyhtiöi-
den yhteenlasketusta pelituotosta noin 50 prosent-
tia tulee viideltä prosentilta pelaajista (ks. Tammi 
2007). Voitollinenkin pelaaminen voi olla ongel-
mallista, jos pelaaminen aiheuttaa esimerkiksi so-
siaalisia tai psyykkisiä haittoja (Lund 2010, 72).

Väestötason tietojen lisäksi pelivelkaantunei-
den henkilöiden määristä tai pelaamiseen liitty-
vien velkojen suuruudesta ei ole olemassa syste-
maattisesti kerättyjä tilastoja, sillä peliongelmaa 
tai pelaamiseen liittyvää velkaa ei kirjata ylös 
sosiaali- tai terveyspalveluissa. Peliongelmaisil-
le suunnatuissa kuntoutus- ja muissa hankkeis-
sa tapahtuva tietojen keruu on puolestaan kirja-

4  The South Oaks Gambling Screen (SOGS). Kysymykset 
on alun perin suunniteltu löytämään päihdeongelmiin 
hoitoa saavien henkilöiden joukosta ne, joilla on vakavia 
ongelmia rahapelaamisen kanssa.
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vaa. Pelaamiseen suorasti tai epäsuorasti liittyvän 
velan määrän arvioiminen on asiakkaan tai asia-
kastyöntekijän näkökulmasta usein myös ongel-
mallista: pelaamisesta johtuvan velkaantumisen 
ja pelaamiseen käytettyjen tai pelatessa hävitty-
jen rahamäärien arvioiminen on haastavaa, sillä 
pelaajat ”muistavat” helposti voitot isompina ja 
häviöt pienempinä, kuin ne todellisuudessa ovat 
(ks. Downs & Woolrych 2010, 314–315). Pelaa-
jan ilmoittamien häviöiden ja voittojen suhtees-
ta on siten vaikea hahmottaa onko pelaaja lopul-
ta voitolla vai häviöllä.

Peliongelmaisten auttavan puhelimen Peluu-
rin vuosiraporttien mukaan velkaantuminen ja 
muut taloudelliset vaikeudet ovat yksi puhelui-
den keskeisistä teemoista. Peluurin vuoden 2008 
asiakastilastoista käy ilmi, että tietokantaan mer-
kityistä nettipelaajista lähes 60 prosenttia oli ra-
hoittanut pelaamistaan lainalla, velkojen määrä 
vaihteli 1 000–100 000 euroon (Jaakkola 2009). 
Vuoden 2010 soittoja käsitelleessä raportissa to-
detaan, että mitä suuremmista veloista on kyse, 
sitä useammin asiakkaan pääasiallinen ongelmia 
aiheuttava peli sijaitsi Internetissä (Pajula & Aal-
tonen 2011, 18). Etenkin pokeria voidaan pela-
ta verraten isoilla panoksilla verrattuna omaan 
tulotasoon. Pokeri on talouden hallinnan näkö-
kulmasta kuitenkin mielenkiintoinen peli: pelaa-
jat voivat kokea, että (netti)pokeri on taitoele-
menttinsä vuoksi peli, jonka avulla muun pelaa-
misen horjuttama talous on mahdollista saada 
tasapainoon tai jopa voitolliseksi. (Lähteenmaa 
& Strand 2008; myös Kaartinen 2008, 61–63.) 
Rahapelaaja saattaa ajatella, että pelaaminen on 
nimenomaan ratkaisu ongelmiin eikä siis ongel-
ma itsessään, jolloin velat ratkeavat vääjäämättä 
omalle kohdalle osuvalla voitolla (Lähteenmaa & 
Strand 2008; Kaartinen 2008; Downs & Wool-
rych 2009). Voiton tavoittelua varten voidaan ot-
taa lisää velkaa ja näin itseään ruokkiva kierre on 
valmis (ks. Kaartinen 2008, 59–60).

Suomalaisten maksumoraalia pidetään perin-
teisesti korkeana ja monesti ihmiset yrittävät sel-
vitä velkojensa kanssa pidempään kuin niiden 
järjestelyn kannalta on suotavaa (esim. Rantala 
& Tarkkala 2010). Pelivelkoihin liittyvä peittely 
johtuu usein häpeästä, jota pelaaja tuntee niin ra-
hapelaamisestaan kuin taloudellisesta epäonnis-
tumisestaankin (Downs & Woolrych 2010; Pa-
jula 2007). Peliongelma ei näy ulospäin, joten 
läheiset eivät välttämättä osaa epäillä mitään, jos 
laskut tai maksuongelmat eivät tule heidän tie-

toonsa. Ongelmaan liittyvä salailu ja mahdolli-
set petokset ovat lisäksi yksi syy siihen, että raha-
pelaamiseen liittyvä velkaantuminen voi johtaa 
helpommin parisuhteen päättymiseen tai eroon 
kuin esimerkiksi yllättävistä elämäntilanteen 
muutoksista johtuvat talousongelmat. (Downs 
& Woolrych 2010, 314; Pajula 2007, 22.) Pelaa-
ja voi peitellä ongelmiaan myös siksi, että pelkää 
menettävänsä mahdollisuuden velkajärjestelyyn, 
jos velkojen taustasyy selviää (Murto 2006, 9). 
Peleillä velkaantuneille maahanmuuttajille peli-
velka ja velkojen maksuvaikeudet voivat aiheut-
taa erityisen ”kasvojen menetyksen”, jonka pel-
kääminen voi pitkittää ongelman esiin tuomista 
entisestään (Huotari 2010, 41). Rahapeleillä vel-
kaantuneen taloudellisen tilanteen hoitaminen 
vaatiikin usein räätälöityä ja kokonaisvaltaista lä-
hestymistapaa (Downs & Woolrych 2009; myös 
Lund 2010, 74).

Ongelmapelaajien läheisiä tutkineen Mari Pa-
julan (2007, 19) mukaan viralliset tulonjakoon 
perustuvat köyhyysmittarit, kuten suhteellisen 
köyhyyden kriteerit, eivät tavoita ongelmapelaa-
jien ja heidän läheistensä köyhyyttä. Rahapelaa-
miseen liittyvä köyhyys voi olla tilastollisesti nä-
kymätöntä, sillä ongelmapelaaja ja tämän perhe 
voivat näyttää hyvin toimeentulevilta, vaikka hei-
dän taloudellinen tilanteensa olisi verraten huo-
no. He voivat karsia perusmenoista, kuten ter-
veyteen ja ruokaan liittyvistä kuluista, selvitäk-
seen pelaamisen arkeen aiheuttamasta taloudel-
lisesta ahdingosta. (Mt.) Tästä voidaan käyttää 
myös termiä toissijainen köyhyys (engl. seconda-
ry poverty), jota käytettiin rahapelitutkimuksessa 
aikaisemmin paljonkin, sen jäädessä sittemmin 
tutkimuksen sivuun. On jopa väitetty, että raha-
pelaamisen vaikutukset yksilön tai perheen va-
rallisuuteen, samoin kuin velkaantumisen tapoi-
hin, olisivat kadonneet. (Ks. Downs & Woolrych 
2010, 311–313.)

Talouden asiantuntijat rahapelaamiseen 
liittyvien velkaongelmien kuvaajina

Tarkastelen tässä artikkelissa rahapelaamiseen 
liittyvää velkaantumista ilmiönä yleensä ja mi-
tä siihen liittyy yksilön ja asiakkuuden näkökul-
masta erityisesti. Tutkimukseni aineisto koostuu 
eri tavoin velkaantumisen parissa työskentelevi-
en henkilöiden keväällä 2010 tehdyistä yksilö- 
ja ryhmähaastatteluista. Tutkimukseen haastatel-
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lut asiantuntijat vastasivat omasta asiakastyönte-
kijän positiostaan käsin, ja marginaalisten ilmi-
öiden kohdalla esimerkiksi omien, kohdalle sat-
tuneiden asiakkaiden tarinoiden merkitys koko-
naisuudessa korostunee. Kaikilla haastatelluista 
on kuitenkin takanaan vuosikymmenten ja vä-
hintään useiden vuosien kokemus alaltaan, joten 
kerätyn aineiston perusteella on mahdollista vas-
tata esitettyihin esitutkimustyyppisiin tutkimus-
kysymyksiin.

Haastateltavista suurin osa on talous- ja vel-
kaneuvojia. Kuntien tarjoama talous- ja velka-
neuvonta on lakisääteistä (laki talous- ja velka-
neuvonnasta 2000/713). Talous- ja velkaneuvo-
jat antavat yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa 
talouden ja velkojen hoidosta, selvittävät velalli-
sen taloudellisten ongelmien ratkaisumahdolli-
suudet ja avustavat velallista velkojen sopimises-
sa. Lisäksi he avustavat velkajärjestelyyn liittyvi-
en asioiden hoitamisessa, kuten velkajärjestely-
hakemuksen ja muiden yksityishenkilön velka-
järjestelystä annetun lain (1993/57) edellyttämi-
en selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa, sekä oh-
jaavat asiakasta hakemaan tarvittaessa oikeudel-
lista apua. Talous- ja velkaneuvojien haastatte-
luiden kautta on mahdollista hahmottaa rahape-
laamiseen liittyvän velkaantumisen kehittymistä 
heidän näkökulmastaan ja kuvata ilmiötä asiak-
kuuden tarkastelun kautta: velkaneuvojat koh-
taavat velkaantuneita asiakkaita päivittäin, ja he 
ovat taho, jonne velkaantunut yleensä ohjataan 
muista palveluista.

Velkaneuvojien lisäksi haastattelin Takuu-Sää-
tiöstä lakimiestä ja Omille jaloille -projektin pro-
jektipäällikköä ja Helsingin ulosottovirastosta 
kihlakunnanulosottomiehiä. Takuu-Säätiö aut-
taa ennalta arvaamattomasta syystä taloudelli-
seen kriisitilanteeseen joutuneiden henkilöiden 
itsenäistä selviytymistä tarjoamalla maksutonta 
puhelinneuvontaa ja takaamalla järjestelylaino-
ja. Ulosottovirasto taas on puolueeton lainkäyt-
töviranomainen. Näiden tahojen haastattelut laa-
jentavat ilmiöstä muodostuvaa kuvaa. Tämän li-
säksi haastattelin vielä kahta henkilöä erään suu-
ren pankin keskitetyltä perintä-osastolta ja saman 
pankin luottojohtajaa. Pankin toimijoiden näke-
mykset toimivat analyysissa arvokkaana taustatie-
tona ja peilauspintana. Haastattelin:
1. Helsingin talous- ja velkaneuvojia 3 kpl
2. Espoon talous- ja velkaneuvojaa 1 kpl
3. Vantaan talous- ja velkaneuvojia 3 kpl
4. Turun talous- ja velkaneuvojia 4 kpl

5. Tampereen talous- ja velkaneuvojaa 1 kpl
6. Oulun talous- ja velkaneuvojaa 1 kpl
7. Takuu-Säätiöstä lakimiestä ja projektipääl-

likköä 2 kpl
8. erään pankin luottojohtajaa  / vastuullaan 

Lapin alue 1 kpl
9. erään pankin keskitettyä perintä-osastoa 2 kpl
10.  Helsingin kaupungin kihlakunnanulosotto-

miehiä 4 kpl 
yhteensä 22 kpl

Lähestyin yksiköitä ja organisaatioita ottamalla 
yhteyttä esimiehiin. Pyysin heitä miettimään, ku-
ka tai ketkä heidän yksiköistään ovat sopivia osal-
listumaan rahapelaamiseen liittyvää velkaantu-
mista käsittelemään tutkimukseen. Tarjosin kai-
kille sekä yksilö- että ryhmähaastattelumahdolli-
suutta5, mutta mainitsin, että ryhmässä syntyvä 
keskustelu palvelisi tutkimusta erityisesti. Haas-
tateltavat saivat haastattelurungon etukäteen, jot-
ta heillä olisi mahdollisuus valmistautua. Haas-
tattelun keskeisiä teemoja olivat pelivelkaantu-
misen näkyminen haastateltavien arjen työssä ja 
organisaatiossa, ilmiön kehittyminen ja tulevai-
suuden näkymät, peliongelman tai velkaantu-
misen vaikutukset asiakkuuden näkökulmasta ja 
ongelman hallinta. Velkaneuvojien kanssa kävin 
läpi rungon, jossa oli muutamia erityisesti heidän 
työnkuvaansa liittyviä kysymyksiä. Nauhoitin ja 
litteroin kaikki haastattelut. Jotkut artikkelissa 
esiintyvät lainaukset olen yhtenäisyyden vuoksi 
yhdistänyt useamman henkilön puheesta. Ana-
lyysimenetelmänä käytin temaattista sisällönana-
lyysia (Tuomi & Sarajärvi 2002) eli teemoitte-
lin aineiston siten, että sen avulla on mahdollista 
vastata tutkimuskysymyksiin kokoavasti.

Rahapelaamiseen liittyvän velkaantu-
misen dynamiikka

Kulutus kasvaa ja ilmiöön liittyvät haasteet 
muuttuvat
Kaikissa haastatteluissa pohdittiin rahapelaa-
miseen liittyvän velkaantumisen määrää. Esite-
tyt arviot velkaantumisen määrästä ja ongelman 
laajuudesta pohjautuivat asiantuntijoiden omiin 

5  Espoosta valikoitui vain yksi haastateltava, Tampereel-
la toinen haastateltava oli sairastunut, Oulun yksilöhaas-
tattelun suoritin puhelimitse ja Lapin alueen luottojoh-
tajaa haastattelin hänen Helsinkiin suuntauneen työmat-
kansa yhteydessä.
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subjektiivisiin näkemyksiin ja kokemuksiin, sil-
lä haastateltujen tahojen asiakastietojärjestelmis-
sä ei ole peliriippuvuudelle omaa paikkaansa ja 
mahdolliset merkinnät katoavat yleiseen ”kaa-
toluokkaan”. Arviot vaihtelivatkin suuresti, sillä 
paikkakuntakohtaisten erojen lisäksi samaan ryh-
mähaastatteluun osallistuneiden arvioissa oli ero-
ja: rahapelaamisensa vuoksi velkaantuneita koh-
dataan osan mielestä viikoittain, osan mukaan 
muutamia kertoja vuodessa.

Tilastoinnin puutteellisuuden lisäksi ongel-
man laajuuden arviointia vaikeuttaa se, että peli-
ongelma ei aina paljastu asiakkuussuhteen aika-
na: asiakas ei välttämättä tuo sitä esille, eikä kai-
kesta rahapelaamisesta jää suoria jälkiä tiliottee-
seen. Mediahuomion ja peliasioiden saaman jul-
kisuuden arveltiin kuitenkin voineen vaikuttaa 
siihen, että velka-asioiden parissa työtä tekevät 
ovat nyt herkempiä kiinnittämään huomiota viit-
teisiin rahapelaamisesta. Lisäksi mediahuomio 
on voinut rohkaista ongelmia kohdanneita asi-
akkaita ”tunnustamaan” pelaamisensa avoimem-
min – myös perinteisesti arkojen talousongelmi-
en selvittämisen yhteydessä. Parhaimmassa tapa-
uksessa asiakkaan tiliote kertoo jotain ongelman 
laajuudesta ja taustoista. Esimerkiksi nettipelaa-
misesta voi jäädä jälkiä tilitietoihin. Pelaamiseen 
ja velkaantumiseen liittyvästä salailusta keskus-
teltiin haastatteluissa kuitenkin verraten paljon.

Tässä on se ongelma, että ne rahapeliongelmat eivät 
näy meillä sillä tavalla. Ihmiset eivät kerro. Joku harva 
sanoo, että hän on vähän pelannut ja se velka on tul-
lut sieltä, mutta mä sanon, että suurin osa on pimeäs-
sä. He eivät kerro, että onko se kaikki velka pelivelkaa. 
(Vantaan talous- ja velkaneuvojat)

Ilmiöön liitetystä salailusta ja tilastojen puuttu-
misesta huolimatta kaikki haastatellut olivat si-
tä mieltä, että rahapelaamiseen suorasti tai epä-
suorasti liittyvä velkaantuminen ja rahapeleis-
tä johtuvat velkaongelmat ovat lisääntyneet vii-
me vuosina. Tätä he perustelivat käytännön asia-
kastyökokemuksellaan. Rahapelaamisesta johtu-
va tai siihen liittyvä velkaantuminen paikantuu 
asiakastyötä tekevien haastateltavien mukaan il-
miönä etenkin muutamiin viime vuosiin: asi-
akkaiden velkaantumiseen liittyvien ongelmi-
en taustalla vaikuttavat rahapelimahdollisuuksi-
en lisääntyminen, pelaamisen tapojen muutos ja 
helppo luotonsaanti, osan mukaan erityisesti pi-
kavipit. Asiantuntijat näkivät, että pokeritähti-
en saama julkisuus ja ammattipelaajan elämän-
tavan markkinointi on yksi oleellinen pelaami-

seen ja taloudelliseen riskinottoon motivoiva te-
kijä ja nettipokeribuumi yhdistettynä kulutus- ja 
pikaluottojen helppoon saatavuuteen edesauttaa 
pelaamiseen liittyvää velkaantumista. ”Ajan hen-
gen” ja positiivisen uutisoinnin he uskoivat vai-
kuttavan etenkin nuoriin.

En tiedä onko se, että julkisuudessa puhutaan näistä 
pokerimiljonääreistä, joita Suomessakin on nyt muu-
tamia kappaleita. Näitä nuoria miehiä (…). Naisten-
lehdissä ja iltapäivälehdissä on näkyvillä nämä muuta-
mat todella rikkaat pelaajat. Ehkä se houkuttelee, et-
tä [annetaan ymmärtää], että helpoin ja varmin tapa 
rikastua on nettipokeri. Kyllähän sitä markkinoidaan 
ansaintakeinona. (Takuu-Säätiön haastateltavat)

Haastateltujen mukaan nuoret aikuiset nettipo-
keria pelaavat miehet erottuvatkin asiakaskun-
nasta selvänä ryhmänä. Haastattelujen perusteel-
la on kuitenkin selvää, että rahapelaamisen vuok-
si velkaantuminen ei määrity vain yhden ryh-
män ongelmaksi eikä se linkity vain yhteen pe-
liin. Kaikkien haastateltujen tahojen pelaamisen-
sa vuoksi taloudellisiin ongelmiin joutuneissa asi-
akkaissa oli niin nuoria aikuisia kuin iäkkäämpiä 
henkilöitä, miehiä ja naisia, eri koulutustaustai-
sia ja asemissa olevia sekä eri peleillä velkaantu-
neita henkilöitä.

Jos on 70 ja eläkkeellä oleva alhaisesti koulutettu rou-
vashenkilö, jolla on paljon pieniä luottoja niin voi sa-
noa, että ne on syntyneet pelaamisesta. Jos on noin 
40-vuotias johtavassa asemassa tai asiantuntija-asemas-
sa ja vakituisessa työsuhteessa olevassa mies, jolla on 
10 000 kummallakin puolella olevia luottoja paljon, 
niin melkein voi sanoa, että siinä on kysymyksessä pe-
luri, jonka pelaaminen on ihan erilaista kuin eläkeläis-
rouvalla. (Tampereen talous- ja velkaneuvoja)

Ehkä ne on ne vähän vanhemmat, jotka pelaa niitä ko-
likkopelejä tuolla marketissa. Summat jää vähän pie-
nemmiksi kyllä. Mutta kyllä siinä saa menemään sen 
eläkkeenkin aika kivasti ja täytyy sitten ottaa sitä muu-
ta rahaa elämiseen. (Turun talous- ja velkaneuvojat)

Enemmistö asiantuntijoista uskoi rahapelaami-
seen liittyvän velkaantumisen ja siitä johtuvien 
ongelmien myös lisääntyvän ja osa pelkäsi, et-
tä ongelman todellinen luonne on vielä piilossa. 
Taloudellisten ja muiden haittojen ei uskottu ai-
nakaan vähenevän, jos pelitarjonta ja luottomah-
dollisuudet pysyvät samoina tai kasvavat. Yhden 
haastatteluissa esiin tulleen uhkakuvan mukaan 
taloudellinen umpikuja voi johtaa joidenkin hen-
kilöiden kohdalla ”helpon rahan” tavoitteluun ja 
pahimmassa tapauksessa rahapelaamisen voidaan 
ajatella olevan ratkaisu talousahdinkoon ja oman 
elämänlaadun parantamiseen.
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On velkaa, rahapelaamisesta johtuvaa velkaa ja 
pelivelkaa
Vaikka pelaamiseen liittyvät talousongelmat ovat 
asiantuntijoiden mukaan näkyneet asiakaskun-
nassa viimeisten parin kolmen vuoden aikana 
enemmän, ovat rahapelaamiseen kytkeytyvät vel-
kaongelmat marginaalinen ilmiö verrattuna ih-
misten muihin talousongelmiin ja niihin johta-
neisiin syihin ja prosesseihin. Asiakkailla on har-
voin vain suoraa pelivelkaa. Ilmiön suhteellisen 
marginaalisuuden lisäksi tätä selittää se, että pe-
liyhtiöille ei voi velkaantua. Pelaamiseen liittyvän 
velkaongelman monisyisyyttä kuvaa kuitenkin 
se, että ihmiset voivat käyttää palkka- ja muut 
tulonsa pelaamiseen ja maksaa muuhun elämi-
seensä liittyvät kulunsa luottolaitoksilta tai so-
siaaliselta verkostolta lainatulla rahalla. Haasta-
teltavien tiedossa oli kuitenkin myös sellaisia ta-
pauksia, joissa asiakkaan kaikki velka oli synty-
nyt nimenomaan pelaamiseen otetuista erilaisista 
luotoista. Rahapelaamisesta johtuvaan velkaan-
tumiseen – oli se sitten suoraa tai epäsuoraa – liit-
tyi mahdollisen peliongelman lisäksi usein yleis-
tä oman talouden hallitsemattomuutta, taloudel-
lista kyvyttömyyttä ja moniongelmaisuutta. Täl-
tä osin rahapelaamisen vuoksi velkaantuneet asi-
akkaat eivät haastateltujen mukaan erotu muis-
ta asiakkaista.

Se on ongelma muiden joukossa, meidän asiakkail-
la on omat ongelmat kaikilla. Joillakin se on alkoholi, 
joillakin se on pelaaminen, joillakin on vaan se talou-
den hallinta niin huonoa. Ja sitten on niiden yhdistel-
miä eli joillakin on se koko värisuora. Mutta on mulla 
sellaisia asiakkaita, että ne on periaatteessa ihan kun-
nossa muuten, ne käy töissä ja tekee, mutta se pelaa-
minen vie kaiken sen rahan mitä niillä on. (Ulosoton 
haastateltavat)

Muuhun ongelmalliseen kuluttamiseen liitty-
vään velkaantumiseen verrattuna pelaamisen 
vuoksi velkaantuminen voi tapahtua huomatta-
van nopeasti: nykytekniikka on mahdollistanut 
sen, että lainaa saa lyhyessä ajassa, lähes milloin 
ja missä vain. Omiin tuloihin nähden merkittävä 
rahapelaaminen on erityisen riskialtista sellaiselle 
henkilölle, jolla on taloudellisia vaikeuksia jo en-
nestään. Pikavippejä käyttävät usein myös sellai-
set henkilöt, joille korkeakorkoinen lyhytlaina ei 
ole sopiva luottovaihtoehto. Maksuhäiriömerkit-
tömän pelaajan on mahdollista hankkia luottoa 
lähes aina halutessaan ja Internet-pelejä pelaava 
voi siirtää rahaa pelitililleen ilman, että käynnis-
sä oleva peli välttämättä edes keskeytyy.

Rahapeleillä velkaantuvien harkinta siihen velkaantu-
miseen on alempi kuin muilla. (…) Pelitilanteessa täl-
laisella riippuvaisella henkilöllä ei ole minkäänlaista 
taloudellista harkintakykyä vaan velkaa otetaan mistä 
vaan ja millä hintaa tahansa. Yksi kertoi, että jos on pe-
lannut monta tuntia (…) ja on tappiolla ja pitäisi pe-
lata, niin peliä ei tarvitse sulkea välillä vaan pystyy saa-
maan rahaa pikaluotoilla kesken pelin. (Tampereen ta-
lous ja velkaneuvoja)

Luottoyhteiskunnassa rahapelaamiseen liittyvä 
velka voi koostua useammin laillisille luottolai-
toksille olevasta velasta, kun aikaisemmin pelivel-
kaa on voinut olla enemmän nimenomaan yksi-
tyisille luotottajille tai muille pelaajille. Pelaami-
sen rahoittamiseen voi liittyä myös rikollisuutta.

Ja sitten oli noin 40-vuotias mies, jonka pelivelat olivat 
peräti 90-luvulta ja ne olivat kaikki vahingonkorvauk-
sia. Hän sanoi itsekin, että oli sen ajan pelaaja, että ei 
otettu luottoja vaan varastettiin. Ne tekivät ryöstöjä ja 
keikkoja ja pelas. Ei muita päihteitä vaan pelas. Asiak-
kailla on varmasti myös yksityisvelkoja jonkin verran. 
(Helsingin talous- ja velkaneuvojat)

Haastattelussa rikollisuuteen viittaava Helsingin 
talous- ja velkaneuvoja puhui ”ajasta ennen In-
ternetiä ja kulutusluottoja” eli kyseessä oli ver-
raten vanha esimerkki. Se ei kuitenkaan tarkoi-
ta, ettei verrattavaa toimintaa voisi olla nykyään-
kin. Yksityisvelkoihin, samoin kuin yhteistalou-
teen liittyviin velkoihin, voi liittyä epärehellisyyt-
tä, salailua tai jopa kavalluksia.

Juopolla on asiat paremmin kuin pelurilla
Haastateltavat painottivat, että pelaamisesta joh-
tuviin velkoihin suhtaudutaan asiakastyössä vel-
koina muiden velkojen joukossa. Ongelmape-
laamisesta johtuviin velkoihin tai ongelmapelaa-
jaan asiakkaana liittyy kuitenkin erityisiä haas-
teita ja nimenomaan rahapelaamisen vuoksi vel-
kaantuneen (ongelmapelaaja)asiakkaan taloudel-
lisen tilanteen hoitaminen voi olla erityisen haas-
tavaa. Velkajärjestelyyn pääsy ja takauksen saami-
nen edellyttää vähintäänkin sitä, että velkaantu-
misen aiheuttava ongelma tai riippuvuus on hal-
linnassa. Asiakkaalta voidaan vaatia lisäksi lääkä-
rintodistus tai näyttö hoitosuhteesta, mutta ne-
kään eivät vielä automaattisesti takaa velkajärjes-
telyyn tai takauksen piiriin pääsyä.

[Ongelmapelaajat] on sillä tavalla muusta massasta 
erottuvia, että niiden talouden tasapainottaminen ei 
välttämättä ole niin yksinkertainen juttu kuin semmo-
selle, jolla ei ole [peliongelmaa], kun vaaditaan näyttöä 
siitä, että pelaaminen on hallinnassa. Niiden talouden 
järjestäminen voi olla pidempi prosessi – tai mahdo-
ton. Varsinkin jos peliongelma on vielä akuutti. Siinä 
mielessä ovat kyllä vaikeampi ryhmä kuin muut velal-
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liset. Täytyy ehkä kiinnittää enemmän huomiota sii-
hen, että missä vaiheessa niitä velkoja voidaan järjes-
tellä. (Takuu-Säätiön haastateltavat)

Voi vain painottaa sitä, että esimerkiksi, että jos et ha-
keudu hoitoon ja jos ei sulla ole todistusta siitä, niin 
on suuri riski, että hakemus tulee takaisin. Koittaa si-
tä kautta [motivoida], että ei se mikään automaatti ole 
(…). Ihmiset ei välttämättä tiedosta tätä. (Turun ta-
lous- ja velkaneuvojat)

Asiantuntijat suhtautuivat vakavia haittoja aihe-
uttavaan peliriippuvuuteen lähes poikkeuksetta 
sairautena tai ainakaan sen riippuvuus- tai sai-
rausstatusta ei kyseenalaisteta. Velkaantumisen 
taustalla on usein talouden hallitsemattomuut-
ta, mutta peliriippuvaisella juuri riippuvuus pe-
laamiseen on usein taloudellisten ongelmien syy. 
Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että ”peluri” 
ei silti saa yhteiskunnassa samanlaista hyväksyn-
tää kuin esimerkiksi alkoholisti. Vaikuttaa siltä, 
että koska rahapelaaminen on yleensä harrastus, 
johon liittyy mahdollisuus ansaita, sitä ei haasta-
teltavien tulkinnan mukaan aina hyväksytä vel-
kaantumisen syyksi. Pelurin ja velkaongelmaisen 
stigmat voivat olla yhteiskunnassamme erityisen 
häpeällisiä ja näiden kahden ”tuplastigma” on eh-
kä pahin mahdollinen yhdistelmä.

Nykyäänhän on aika luvallista olla hullu tai juoppo, 
ja on luvallista ja mahdollista hakea apua, mutta nä-
mä velka- ja talousongelmat ovat kyllä aikamoisen hä-
peilyn ja peittelyn asia. Se on monesti perheen sisällä-
kin todellinen yllätys, kun tilanne paljastuu puolisol-
le. Sitten ehkä se, että jos ne rahat menee pelaamiseen, 
niin se voi olla se kaikkein pohjimmainen noteeraus. 
Siihenhän on totuttu, että viinaan ja muuhun menee 
rahaan. Kysymys on siitä, että mitkä asiat määritel-
lään yhteiskunnallisiksi huolenaiheiksi ja tämä on vas-
ta nousemassa. (Takuu-Säätiön haastateltavat)

Kun peliongelma riistäytyy hallinnasta, se johtaa peli-
velkaantumiseen ja muuhun velkaantumiseen. Jos on 
perheellinen ihminen, niin kärsii koko perhe ja työn-
teko. Sitten saattaa tulla terveydellisiä ongelmia. Se-
kin johtaa terveydellisiin ja henkisiin ongelmiin, kun 
on kavereille velkaa, sille sosiaaliselle piirille, sehän on 
pahinta. Ja kerran olen nähnyt (…) sellaisen tapauk-
sen, että kaveri on nostanut avovaimonsa pankkikor-
tilla, jonka salasanan tietää, niin kaikki, ja kaikki me-
nee pöytään. (Ulosoton haastateltavat)

Haastateltavat kertoivat, että heillä on tai oli ollut 
asiakkaina rahapelaajan läheisiä, jotka ovat vel-
kaantuneet yrittäessään auttaa taloudellisiin on-
gelmiin joutunutta kumppaniaan tämän veloissa, 
joista on näin tullut yhteisiä velkoja. Usein nämä 
läheisasiakkaat olivat naisia, jotka olivat hakeneet 
apua ja tukea miehensä – ja joskus poikansa – pe-
laamisesta johtuvan velkakierteen selvittämiseen. 
Tapaukset, joissa läheinen kavaltaa perheenjäse-

neltä rahaa joko velkojen maksuun tai taloudel-
lisia ongelmia aiheuttavan toimintansa kustanta-
miseen, ovat haastateltavien mukaan eräänlaisia 
”ikuisuusrikoksia”. Oli rahapelaamiseen liittyvät 
taloudelliset ongelmat sitten muun perheen tie-
dossa tai eivät, ongelma ja sen seuraukset kaatu-
vat usein lopulta koko perheen kannettavaksi. Ei 
ole ollenkaan tavatonta, että rahapeliongelma ja 
sen aiheuttama velkaantuminen paljastuu lähei-
sille vasta siinä vaiheessa, kun ”yhteinen asunto 
on uhattuna”.  Läheisten rooli taloudellisina tu-
kijoina on ristiriitainen, sillä aina apu ei ole kan-
nattavaa. Espoon talous- ja velkaneuvoja kertoo 
tilanteesta, jossa pelaavaa asiakasta oli ohjeistettu 
kieltäytymään läheisensä tarjoamasta taloudelli-
sesta avusta, sillä sen katsottiin olevan asiakkaan 
tilanteessa toimimaton ratkaisu.

Ongelmasta eroon pääseminen tuntuu olevan aika vai-
keeta ja niitä repsahduksia sattuu sitten aika herkäs-
ti. Esimerkiksi on semmonen tapaus, jossa puoliso on 
[useamman kerran] pelastanut tämän henkilön pelien 
aiheuttamasta velkatilanteesta ja sitten oli [uusi] kier-
ros menossa. (…) Täällä velkaneuvonnassa me joudut-
tiin toteamaan, että tämä on valitettavasti väärä paik-
ka. Kun tämä ongelma ei ole nyt millään järjestelyl-
lä tai rahalla autettavissa vaan apu pitää hakea jostain 
muualta. Neuvoja neuvoi asiakasta kieltäytymään [lä-
heisen] tarjoamasta avusta (…). Nämä on vaan tällaisia 
väliaikaisia ratkaisuja. (Espoon talous- ja velkaneuvoja)

Haastateltavilla on erilaisia näkemyksiä vastuus-
ta. Samaan aikaan kun osa perää rajoituksia luo-
tonantoon, tuovat toiset esille sen, että jo nyt on 
ihmisiä, joiden on vaikea saada luottoa sitä ki-
peästi tarvitessaankin. Positiivinen luottorekiste-
ri nousi esiin muutamissa haastatteluissa. Osa us-
koo, että rekisteri auttaisi tämäntyyppisten on-
gelmien hallinnassa, mutta osa on skeptisiä: luo-
tonantajilla on tälläkin hetkellä mahdollisuus tar-
kistaa asiakkaan luottotilanne, mutta käytännöt 
vaihtelevat ja osa luotottajista markkinoi luotto-
jaan voimallisesti nykyisille tai entisille asiakkail-
leen, myös velkajärjestelyssä olleille entisille asi-
akkailleen.

Asiantuntijat olivat huolissaan siitä, että peli-
ongelma voi piiloutua kulutusluotto- ja pikavip-
pilainojen ja niistä syntyneiden velkaongelmien 
taakse. Näin se saattaa jäädä selvittämättä ja hoi-
tamatta ja vaikuttaa niin asiakkaan henkilökoh-
taiseen elämään kuin maksuohjelman seuraami-
seen ja sen onnistumiseen: yksi ongelma peittää 
näin alleen toisen, ehkä näkyvää toimintaa vaka-
vamman ja sitä selittävän ongelman.
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Johtopäätökset

Rahapelaamisen vuoksi velkaantuneita voidaan 
joiltakin osin verrata muihin ”riippuvaisiin”, ku-
ten päihdeongelmaisiin ja ”himoshoppaajiin” (ks. 
esim. Hirschman 1992; Clark & Calleja 2008). 
Velkaantunut rahapelaaja voi rinnastua esimer-
kiksi ”ostelijaan”, sillä päihdeongelmaisilla toki 
on harvoin ”vain” taloudellisia ongelmia. Haasta-
teltujen mukaan rahapelaamisesta johtuvista ta-
lousongelmista kärsivällä henkilöllä on usein on-
gelmia myös yleisessä elämänhallinnassa: raha-
pelaamisesta johtuvaan velkaantumiseen voi liit-
tyä yleistä oman talouden hallitsemattomuutta, 
taloudellista kyvyttömyyttä ja moniongelmai-
suutta. He toteavat, että samanlainen ”värisuo-
ra” voi olla myös ensisijaisesti päihdeongelmaisil-
la. Haastatellut toivat kuitenkin esille, että joskus 
rahasta pelaavan henkilön talous- ja velkaongel-
mat voivat olla ensisijainen tai jopa ainoa ongel-
mien aiheuttaja. Pelaaja ei silloin ole välttämättä 
kohdannut muita haittoja, kuten terveysongel-
mia, ongelmia sosiaalisissa suhteissa tai muussa 
elämänhallinnassa.

Rahapelaamiseen liittyvässä velkaantumisessa 
on kuitenkin myös erityisiä piirteitä. Ensinnä-
kin, pelaamisesta johtuvat taloudelliset ongelmat 
ovat syntyneet sellaisen toiminnan kautta, jossa 
nimenomaan rahalla ja toiminnalla on erityinen 
rooli: voittojen ja häviöiden vuorottelu sekä pe-
litilanteeseen liittyvä jännitys, sosiaalisuus ja kil-
pailullisuus erottavat rahapelaamiseen liittyvän 
rahankäytön ”pelkästä” ostamisesta. Tätä näkö-
kulmaa sivuttiin myös haastatteluissa. Toiseksi, 
rahapelaamiseen liittyvät talousongelmat voivat 
syntyä verraten nopeasti varsinkin, jos pelataan 
isoilla panoksilla (Lähteenmaa & Strand 2008). 
Haastatteluissa nostettiin esille se, että isoja pa-
noksia voi liikkua esimerkiksi nettipokerissa ja 
toisaalta pienilläkin panoksilla ja esimerkiksi pe-
liautomaatteja pelaamalla voi ajautua taloudelli-
siin ongelmiin, jos pelaaminen on jatkuvaa. Näi-
den lisäksi erityisen oleellinen piirre on maam-
me valtiollinen rahapelimonopoli: rahapelaami-
nen on osa erityisiä yhteiskunnallisia ja poliitti-
sia rakenteita.

Haastateltujen mukaan rahapelaamisen vuok-
si velkaantuminen ei linkity yhteen peliin eikä 
se ole esimerkiksi vain miesten tai kouluttamat-
tomien henkilöiden ongelma. Rahapelaamiseen 
kulutetut rahamäärät tulee myös aina suhteut-
taa henkilön tulotasoon ja varallisuuteen. Raha-

pelaaminen voi johtaa epäsuoraan velkaantumi-
seen, jos pelaaja rahoittaa pelaamistaan palkka- 
tai muilla tuloilla ja arkeaan joko pankkiluotoil-
la, pikalainoilla tai yksityisillä veloilla (ks. myös 
Pajula 2007). Pahoihin velkoihin ajautunut ra-
hapelaaja turvautuu muiden rahanlähteiden eh-
dyttyä helposti korkeakorkoisiin pikavippeihin 
ja luottoja voi kertyä usealta luotottajalta (myös 
Lähteenmaa & Strand 2008; Kaartinen & Läh-
teenmaa 2006; Rantala & Tarkkala 2009; Pajula 
& Aaltonen 2011). Luottotietojen menetyskään 
ei automaattisesti sulje kaikkia rahahanoja: mak-
suhäiriöisen näyttää olevan yhä mahdollista saa-
da luottoa monenkirjavilta luottomarkkinoilta.

Myöskään petokset – varsinkaan lähisuhteissa 
– eivät ole pois suljettuja rahanhankintakeino-
ja. Taloudellisesti hallitsematon rahapelaaminen 
vaikuttaa yleensä tavalla tai toisella myös pelaa-
jan läheisten talouteen (myös Pajula 2007). Yh-
täältä rahapelaamisesta johtuvaan velkaan liittyy 
häpeää ja salailua, ja toisaalta itse peliongelma voi 
piiloutua erilaisten luottojen taakse.  Haastatel-
tavat painottavat, että ulkopuolisen – esimerkik-
si läheisen tai asiakastyöntekijän – voi olla vaikea 
huomata talousongelmien todellista syytä, eikä 
pelaaja itsekään välttämättä tiedosta tai myön-
nä ongelmaansa.

Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, et-
tä vaikka rahapeliongelmat ovat nousseet julki-
seksi huoleksi, niin ongelmapelaaminen tai edes 
peliriippuvuus ei ole yhteiskunnassamme edel-
leenkään yhtä legitiimi haittojen aiheuttaja kuin 
esimerkiksi alkoholismi. Eriasteisia haittoja ai-
heuttava rahapelaaminen määrittyy näin enem-
mänkin moraalittomaksi paheeksi kuin sairau-
deksi (ks. Reith 2007). Haastateltujen mukaan 
peliriippuvuuteen suhtaudutaan kuitenkin yhä 
useammalla taholla hoitoa ja tukea vaativana sai-
rautena. Esimerkiksi käräjäoikeuksissa asiakkaan 
hoitosuunnitelma voi toimia velkajärjestelyn eh-
tona ja syynä, eli siihen ei automaattisesti suhtau-
duta kevytmielisenä ja järjestelyn piiriin kuulu-
mattomana tekijänä. Pelaaja voi kuitenkin koh-
data vakavia taloudellisia haittoja jo ennen, kuin 
hänen käyttäytymisensä täyttää patologisen pe-
laamisen tiukat kriteerit. Pelaamisensa vuoksi 
velkaantuneen henkilön taloudellisen tilanteen 
tasapainottaminen onkin varsin haasteellista.

Rahapelaamiseen liittyvä velkaantuminen on 
herättänyt viimeisen muutaman vuoden aikana 
julkista huolta. Myös tähän tutkimukseen haasta-
tellut eri tavoin velkaongelmien parissa työsken-



520          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 76 (2011):5

televät asiantuntijat olivat huolissaan. Näyttäi-
si siltä, että suhteellisesta marginaalisuudestaan 
huolimatta rahapelaamiseen liittyvä velkaantu-
minen on vakavasti otettava ilmiö. Paljon huo-
miota saanut helppo luotonsaanti voi olla yksi 
keskeinen pelivelkaantumisen osatekijä ja pro-
sessia nopeuttava elementti, mutta se ei näyttäisi 
olevan ainut syy. Tässä tutkimuksessa piirtyi esiin 
erilaisten ajallisten, peli ja -kulutuskulttuuristen 
sekä teknisten kehityskulkujen yhteen kietoutu-
minen, joka selittää, mahdollistaa ja jopa lisää pe-
laamiseen liittyvää velkaantumista.

Lopuksi

Lopuksi pohdin vielä rahapelilainsäädännön ja 
yllä johtopäätöksissä esitetyn perusteella vastuun 
ja hallinnan kysymyksiä tarkastelemalla näyt-
täytyykö velkaongelmiin ajautunut rahapelaaja 
enemmän taitamattomana kuluttajana vai epä-
onnisena kansalaisena. Suomen arpajaislaissa sää-
detään, että peliyhtiö ei saa toimeenpanna arpa-
jaisia niin, että niihin voi osallistua velaksi tai 
panttia vastaan. Internet ja EU tuovat lain tul-
kintaan ja toimeenpanemiseen uusia ulottuvuuk-
sia, sillä rahapeliasioissa ei ole olemassa yhteistä 
EU-lainsäädäntöä (ks. Määttä 2008).

Kalle Määttä (2008) esittelee etärahapelien 
säätelyn mahdollisuuksia kartoittaneessa esityk-
sessään yhtenä vaihtoehtona tietoliikenneyhte-
yksien (eli etärahapelien levittämisen) estämisen 
ja maksujenvälitysten estojen toteutusmahdolli-
suuksia ja vaikeuksia. Luottolaitosten kohdalla 
tämä estojen käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että 
ne eivät tekisi suorituksia, joissa on kyse ulko-
maisten tai maassa rahapeliluvattomien peliyh-
tiöiden nettipeleihin liittyvistä maksusuorituk-
sista. Yhdysvalloissa tällainen järjestelmä pantiin 
käytäntöön 2000–2003 (ks. lisää Määttä 2008, 
56).

Suomen arpajaislakihankkeen loppurapor-
tissa todetaan, että ”[p]uuttuminen rajat ylittä-
vään rahapelaamiseen liittyvien maksujen (peli-
panosten ja pelivoittojen) välittämiseen saattaa 
olla niin teknisen toteuttamisen näkökulmasta 
kuin myös oikeudellisesti vaikeasti toteutettavis-
sa” (Arpajaislakihankkeen loppuraportti 2009, 
11). 1.10.2010 voimaan astunut uusi arpajaisla-
ki on välineneutraali eli Internetissä tapahtuvasta 
rahapelaamisesta tai maksujenvälityksistä ei sää-
detä erikseen. Joten vaikka Suomella voidaan kat-

soa olevan oikeus rajoittaa ja säädellä suomalai-
sille tarjottavia rahapelimahdollisuuksia (Suoma-
laisen rahapelaamisen vuosikirja 2009, 67–68), 
niin käytännössä Suomessa ulkomainen pelintar-
joaja voi tarjota pelejään verkossa ja suomalainen 
niitä pelata, myös luotollisilla maksukorteilla. Pe-
limonopolikaan ei tosin estä yli varojen pelaamis-
ta (ks. Nikkinen 2008, 21).

Ahvenanmaan peliyhtiö Ålands Penning-
automatförening (Paf ) ja suomalaiset peliyhtiöt 
ovat asettaneet peleihinsä erilaisia säätelyitä, ku-
ten rahan- ja ajankäytön rajoituksia. Asiakkaal-
la voi olla käytössään myös erilaisia vapaaehtoi-
sia hallintatyökaluja, kuten mahdollisuus jäädyt-
tää oma pelitili. Peliyhtiöt korostavat toimivansa 
vastuullisesti ja erilaisten pelaamisenhallintatyö-
kalujen kehittämisen lisäksi yhtiöt laativat yhteis-
kuntavastuuraportteja. Paf on myös lanseeran-
nut tiettävästi maailman ensimmäisen pelaajille 
kohdistetun turvallisuusvakuutuksen6. Vakuutus 
korvaa virallisen peliriippuvuusdiagnoosin saa-
neelle asiakkaalle kymmenen terapiakäyntiä. Ai-
ka näyttää, onko peliyhtiöiden toiminta merk-
ki todellisesta vastuullisuusajattelun tai käytän-
töjen muutoksesta vai onko kyse markkinointi-
retoriikasta.

Vapautta ja individualismia korostava yhteis-
kunta on rahapelaajalle mahdollisuuksineen, 
käytäntöineen ja arvoineen haastava toiminta-
alue ja yksilöön kohdistuu hallinnan odotuk-
sia, sillä (ongelma)pelaaja määrittyy länsimaissa 
usein rationaalisen ja vastuullisen kuluttajan vas-
takohdaksi. (Esim. Reith 2007; ks. myös Lund 
2010.) Peliriippuvuuden määritelmä ja sairaus-
statuskin elävät edelleen. Kati Rantalan ja Heta 
Tarkkalan (2009, 11) mukaan liiallinen kulutus 
määrittyy vahvasti yksilötason ongelmaksi, mut-
ta kyse on myös kulutuskeskeisestä yhteiskun-
nasta, jossa kuluttamista tuetaan esimerkiksi hel-
posti saatavilla luotoilla. Rahapelaamiseen liitty-

6 Paf:n Internet-sivuilla (www.paf.com) turvallisuusva-
kuutuksesta kirjoitetaan  muun muassa seuraavaa: ” Osa-
na panostustamme vastuulliseen pelaamiseen, olemme 
ensimmäisenä peliyhtiönä maailmassa kehittäneet Mo-
derna Försäkringar -vakuutusyhtiön kanssa turvallisuus-
vakuutuksen pelaajillemme. Tosiasia on, että vain pieni 
osa pelaajista kohtaa ongelmia pelaamisessa. Olemme yl-
peitä, että voimme antaa mahdollisuuden ammattiapuun 
niille asiakkaillemme, joilla on diagnosoitu peliriippu-
vuus. Tarjoamme heille hoitoa kognitiivisessa käyttäyty-
misterapiassa. Haluamme tällä tavalla vähentää pelaami-
sen väärinkäyttöä ja tarjota asiakkaillemme tutun ja tur-
vallisen peliympäristön, jossa viihde ja huvi ovat huomi-
on keskipisteenä – pelaamisen tulisi aina olla hauskaa.”
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vää velkaantumista tai sen aiheuttamia taloudel-
lisia ongelmia ei siten voida johtaa myöskään pel-
kästään kuluttajan kevytmieliseen toimintaan ei-
kä toisaalta pelkästään riippuvuuteen: suomalai-

nen rahapelaamisensa vuoksi velkaantunut hen-
kilö näyttää olevan yhtä aikaa sekä taitamaton 
kuluttaja että epäonninen kansalainen.
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engLish summaRy
Teija Strand: Financial experts’ views on indebtedness 
through gambling (Talouden asiantuntijoiden näke-
myksiä rahapelaamiseen liittyvästä velkaantumisesta)

Gambling opportunities have increased noticeably 
in the past decade, particularly with the development 
of online gaming products and services. At the same 
time access to different types of unsecured credit has 
improved. Unsecured credit can be a serious problem 
for various vulnerable groups, such as out-of-control 
gamblers. According to the research evidence the main 
difficulties reported by gamblers and family members 
experiencing problems are precisely financial by nature. 
This article discusses the phenomenon of indebtedness 
associated with gambling, specifically from the point 
of view of the individual client.

The data for the study consists of individual and 
group interviews (n=19) conducted in spring 2010 
with experts working with people with debt problems. 
All these experts had extensive experience in their 
respective fields, and the data gathered provided a 

sound basis for addressing the research questions 
presented in the study.

The findings suggest that even though indebtedness 
through gambling is a relatively marginal phenomenon 
in society, it is nonetheless a problem that warrants 
serious attention. Easy access to unsecured credit 
may be one of the key contributing factors to debt 
problems from gambling, but it does not seem to 
be the only cause. In fact it seems that indebtedness 
through gambling is explained by a complex web 
of interwoven factors that have to do with gaming 
culture, consumption habits and technological 
advances. In other words the root cause of the financial 
problems stemming from gambling cannot be traced 
back simply to consumer frivolity or to a gambling 
addiction, but it appears that the Finnish gambler who 
has spent himself into debt is at once an incompetent 
consumer and an unlucky citizen.

Keywords: gambling, indebtedness, credit


