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FÖRoRD

Lägesöversikten över penningspelande i Finland 2017 beskriver penningspelssystemet 
och -politiken i Finland och fenomen på samhälls- och individnivå i anslutning till dessa. 
Lägesöversikten gör läsaren förtrogen med de omständigheter som påverkar beslutsfat-
tandet inom penningspelspolitiken och förmedlar mellan två pärmar en aktuell helhets-
bild av myndighetens uppgiftsfält och läget vad gäller penningspelande i Finland. Ver-
ket är en fortsättning på årsboken för penningspelande som senast publicerades 2013 
och fungerar som en grundläggande informationskälla för penningspelande i Finland. 

En historisk förändring i penningspelssystemet 

Det finländska penningspelssystemet grundar sig på ett monopolsystem som regleras 
i lag. År 2017 fusionerades den penningspelsverksamhet som idkats av de tre ensam-
rättsaktörerna Fintoto Ab, Penningautomatföreningen och Veikkaus Ab och bolaget 
Veikkaus Ab, som helt och hållet ägs av staten, grundades. I boken gås närmare ige-
nom de genomgripande förändringar som skett i penningspelsbranschens verksam-
hetsmiljö och de orsaker som lett till beslutet att fusionera penningspelssamman-
slutningarna. 

Att bevara och stärka monopolsystemet genom ett beslut om fusion avviker i den 
europeiska referensramen från de grundläggande beslut inom penningspelspolitiken 
som övriga länder har fattat. Till exempel i Sverige arbetar man för närvarande med att 
öppna sitt penningspelssystem, som tidigare grundat sig på ensamrätt, för konkurrens 
genom ett lagförslag som lämnas till riksdagen våren 2018. I Finland har det rått poli-
tisk enighet om att bevara monopolsystemet, och befolkningsundersökningar visar att 
medborgarna starkt stöder ett monopolsystem som grundar sig på att förebygga ska-
deverkningar av penningspel.

Målet för den finländska penningspelspolitiken är att förebygga och minska de ska-
deverkningar som penningspel orsakar samhället och individen. En modell med en 
ensamrättsaktör skapar en bra utgångspunkt för att genomföra dessa mål. Det nya 
Veikkaus Ab har en lagstadgad skyldighet att anordna penningspel på ett ansvarsfullt 
sätt och tack vare till exempel ett enhetligt spelkonto kan penningspelare få en mer hel-
täckande bild av det egna penningspelandet. Samtidigt kan bolaget effektivisera upp-
följningen av problemspelande och rikta ansvarsåtgärder till dem som behöver det. 

Myndigheterna ska även i fortsättningen sörja för att regleringen och övervakningen 
av penningspelandet är sträng och konsekvent så att målet för penningspelspolitiken 
kan nås och de krav som Europeiska unionens domstol fastställt för att upprätthålla 
monopolsystemet uppfylls. Till följd av reformen av penningspelssystemet intensifie-
rades övervakningen under 2017.
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Bestämmelserna i lotterilagen gäller penningspelsverksamhet  
och marknadsföring av denna även på internet

Europa har ingen penningspelslicens som omfattar EU:s medlemsstater. Medlemssta-
terna kan bestämma över sin egen penningspelspolitik och den nivå av skydd som efter-
strävas genom denna, och därigenom kan medlemsstaten också begränsa utbudet av 
penningspel. I praktiken ska en penningspelsoperatör ansöka om licens i alla de stater 
där operatören vill erbjuda sina penningspel antingen vid ett fysiskt försäljningsställe 
eller via internet. På motsvarande sätt får alltså en penningspeloperatör inte erbjuda 
penningspel i de stater där operatören inte har tillstånd att idka verksamhet.

I takt med att penningspelandet precis som andra branscher i allt större utsträckning 
förflyttas till nätet utnyttjas också i marknadsföringen av penningspel ständigt nya for-
mer av marknadsföring vid sidan om traditionell reklam. Vad gäller tillsynen över mark-
nadsföringen innebär den här utvecklingen att övervakningen allt mer riktas till webb-
marknadsföring och utredningsarbete i anslutning till denna. 

Också utländska penningspelsbolags marknadsföringssätt har under de senaste åren 
utvecklats i takt med den allmänna teknologiska utvecklingen och trenderna i de soci-
ala medierna. Det är lättare än tidigare att rikta kommersiell kommunikation till Finland 
från utlandet. I synnerhet opinionsbildarna i de sociala medierna har fått en allt större 
roll i marknadsföringen. 

Verksamheten grundar sig på information

Penningspelandet i Finland undersöks genom en befolkningsenkät vart fjärde år. Syf-
tet med undersökningen är att följa penningspelandet och framför allt hur risk- och 
problems pelandet utvecklas. Informationen från befolkningsenkäten komplette-
ras med information från servicesystemet och andra undersökningar. Dessutom 
undersöks till exempel hur effektiva olika vårdmetoder är. För att effektivt kunna före-
bygga och behandla skadliga effekter av penningspel behövs information om läget och 
metoder som påverkar det. Den grupp för bedömning av skadeverkningarna av 
penningspel som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt förutspår de skadeverk-
ningar som spel ger upphov till och är därmed en viktig del av vårt förnyade penning-
spelssystem. 

Utöver innehållet i förebyggandet av de skadeverkningar penningspelande ger 
upphov till och informationen om behandlingsmetoder påverkar man även struk-
turerna. Från 2015 har förebyggandet av skadeverkningarna av penningspel också 
inbegripits i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet. Den 
pågående reformen av social- och hälsotjänsterna påverkar tjänsternas tillgänglig-
het och åtkomlighet för klienter som söker stöd och vård på grund av penning-
spelsproblem, i det här fallet i synnerhet mentalvårds- och missbrukartjänsterna. En 
del av tjänsterna riktas särskilt till personer med penningspelsproblem, och dessa 
tjänster tillhandahålls ofta av organisationer eller i samarbete mellan olika aktörer.  
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Utvecklingen av elektroniska tjänster svarar mot allt fler klienters behov då de är obero-
ende av tid och plats. En stor utmaning för hela servicesystemet är att utveckla statistik-
föringen och dokumenteringen av klientarbetet och därigenom synliggöra arbetet.

Upphovsmännen till boken ansvarar för beredningen av riktlinjerna i penning-
spelspolitiken, tillsynen över penningspelsverksamheten och det skadeförebyg-
gande arbetet.

Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av riktlinjerna för och styrningen av pen-
ningspelspolitiken samt för författningsberedningen i anslutning till denna. Inom 
ministeriets förvaltningsområde ansvarar Polisstyrelsen för den riksomfattande till-
synen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen som gäller lotteriverk-
samheten. Förebyggandet av skadeverkningar av penningspel tillfaller social- och 
hälsovårdsministeriet. Via Institutet för hälsa och välfärd genomför social- och hälso-
vårdsministeriet uppföljningen av och forskningen kring problem samt utvecklar före-
byggandet och behandlingen av penningspelsproblem. Alla dessa aktörer har varit med 
och skrivit den här boken.

Genom det här verket vill upphovsmännen samtidigt hedra minnet av social- och 
hälsovårdsministeriets expert, pol.mag. Antti Murto, som avled efter svår sjukdom i maj 
2017. Hela penningspelsbranschen kommer att sakna Antti Murto, vars expertis inte 
endast omfattade frågor kring skadeverkningar av penningspel och vårdfrågor, utan även 
sträckte sig till allt från granskning av enskilda penningspelsprodukter eller -fenomen 
till bedömning av penningspelandets inverkan på samhället. Trots sin svåra sjukdom 
arbetade Antti Murto aktivt ända till slutet och är också en av författarna till det här ver-
ket. Utöver expertisen kommer Antti Murtos kollegor framför allt att sakna och minnas 
honom för den vänliga, sporrande och osjälviska person han var, en person som trots sin 
unga ålder påverkade och lämnade sitt spår i uppbyggandet av arbetet för att förebygga 
skadeverkningar av penningspel och i branschen för reglering av penningspelandet.

Helsingfors den 14 december 2017

Jari KEinänEn  Katriina LaitinEn
Direktör  Lagstiftningsdirektör
Avdelningen för välfärd och tjänster   Polisavdelningen 
Enheten för kunder och verksamhetsmiljö   Lagstiftningsenheten
Social- och hälsovårdsministeriet  Inrikesministeriet

Saini MuStaLaMpi  SaaraMia VarVio
Ledande sakkunnig  Chef för lotteriförvaltningen
Avdelningen för folkhälsolösningar  Lotteriförvaltningen      
Enheten för alkohol, droger och beroenden  Polisstyrelsen
Institutet för hälsa och välfärd
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SAmmANFATTNING

Johanna JärVinEn-taSSopouLoS (red.)  
Lägesöversikt över penningspelande i Finland 2017 Helsingfors:  

Institutet för hälsa och välfärd.

I början av 2017 fusionerades Fintoto Ab, Veikkaus Ab och Penningautomatföreningen 
till ett nytt penningspelsbolag Veikkaus Ab, som helt och hållet ägs av staten. Enligt den 
förnyade lotterilagen har Veikkaus Ab ensamrätt att anordna penningspel i Finland. 
Syftet med lotterilagen är att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och 
hälsomässiga skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till. I Finland har man 
ansett att ett monopolsystem är det effektivaste sättet att nå de penningspelspolitiska 
målen. Som medlem i Europeiska unionen ska Finland sträva mot målen genom att 
tillämpa begränsningar för penningspelsverksamheten (till exempel konsumentskydd, 
förebyggande av problemspelande och skydd för minderåriga).

Tillsynen dels över penningspelsverksamhet som anordnas i Fastlandsfinland och 
dels över marknadsföringen av denna verksamhet samt tillsynen över anordnande och 
marknadsföring av lagstridiga penningspel och ingripandet i dessa spel är viktiga för 
det finländska monopolsystemet. Marknadsföringen av penningspel regleras genom 
de allmänna bestämmelserna i konsumentskyddslagen och specialbestämmelserna om 
marknadsföring i lotterilagen. Vad gäller tillsyn avviker Finland från de övriga nordiska 
länderna genom att Finland använder sig av ett datatekniskt system som möjliggör 
övervakning i realtid. Det internationella samarbetet är en del av den omfattande och 
effektiva tillsynen över penningspelsverksamheten.

Finländarnas penningspelande har ökat mellan 2007 och 2015. Utifrån resultaten av 
befolkningsundersökningen Finländarnas penningspel från 2015 hade 80 procent av 
respondenterna spelat penningspel under föregående år. Män spelade typiskt penningspel 
en gång per vecka medan kvinnorna spelade mer sällan än en gång i månaden. Hälften 
av dem som svarade på befolkningsundersökningen förhöll sig positivt till penningspel. 
År 2015 använde finländarna 1 329 miljoner euro på penningspel. Varje penningspelare 
använde i genomsnitt 494,02 euro per år. Män spenderade 75 procent av de finländska 
penningspelarnas totalkonsumtion. Personer med låga inkomster spenderade klart mer 
på penningspel i förhållande till sina inkomster än andra.

Att avkastningen av penningspel används för allmännyttig verksamhet kan enligt EU-
domstolens rättspraxis endast vara en gynnsam bieffekt av ett penningspelssytem som 
grundar sig på ensamrättsystemet. Förnyandet av lotterilagen i början av 2017 påverkade 
allokeringen av avkastning av penningspel och förfaringssätten kring detta. År 2016 hade 
de tre penningspelsbolagen ett sammanlagt resultat på 1 031,8 miljoner euro, som intäkts-
fördes till staten för understöd och användningsändamål som beviljades förmånstagare. 
Det uppskattades att den penningsumma som spelades utomlands (inklusive PAF) upp-
gick till 170 miljoner euro år 2016. Summan motsvarar cirka 8,7 procent av speltäckningen.
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Enligt resultaten av den befolkningsenkät som genomfördes 2015 hade 3,3 procent 
av respondenterna penningspelsproblem. Nästan var femte person hade en närstående 
med penningspelsproblem. De skadliga effekter som penningspelarna upplevt var att 
de hade spelat mer än de hade tänkt, de hade spelat på nytt för att vinna tillbaka de 
pengar de förlorat och de kände skuld för sitt penningspelande. De personer vars barn 
eller partner spelade penningspel upplevde flest skadeverkningar av penningspelandet. 
Resultaten av en enkät om penningspel som genomfördes 2017 visade att 11 procent av 
dem som svarade på befolkningsenkäten hade upplevt skadliga effekter av penningspel 
i sitt liv; klienterna vid Spelkliniken hade i stor utsträckning upplevt skadliga effekter av 
penningspel.

Att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel är ett av de huvudsakliga 
målen för penningspelspolitiken i Finland. Med förebyggande av skadeverkningar 
av penningspel avses alla de åtgärder genom vilka man förebygger och minskar de 
skadeverkningar som penningspelande orsakar individer, närstående och samhället. 
Riskerna för skadeverkningar kan minskas avsevärt genom att påverka spelmiljön, 
penningspelens egenskaper och försäljningen av spel samt genom att koppla olika 
kontrollverktyg till penningspelen. Enligt den ändring av lotterilagen som trädde i kraft 
i början av 2017 ska Veikkaus Ab idka penningspelsverksamhet så att bolaget förbinder 
sig att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar 
som spelandet ger upphov till.

Penningspelsberoende är ett aktivt beroende som ofta förekommer samtidigt som 
andra bisymptom. Tillgången till stöd, information och rådgivning har under de senaste 
tio åren utvecklats avsevärt i Finland. Utbudet av vårdtjänster som är specialiserade 
på penningspelsproblem är ännu mycket splittrat i Finland. Under de senaste åren 
har metoder för behandling av penningspelsberoende undersökts och utvecklats 
och yrkesutbildade personers kunskaper har stärkts. Också det lokala stödet och 
samordningen för att stärka kunskaperna om penningspelsproblem har utvecklats. 
Reformen av social- och hälsotjänsterna medför både möjligheter och utmaningar för 
utvecklingen av tjänsterna för förebyggande och behandling av penningspelsproblem. 
I reformen kopplas förebyggandet av penningspelsproblem till det förebyggande 
missbrukararbetet och ordnandet av detta som en del av kommunernas och landskapens 
hälso- och välfärdsuppgift.

Nyckelord: monopolsystem 
penningspelspolitik 
penningspelande 
skadeverkningar av penningspel 

FÖREbyGGANDE
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INLEDNING

Penningspelande betraktas som en internationell utmaning för folkhälsan. Även i Fin-
land kartläggs i regelbundna befolkningsundersökningar hur vanligt problemet [1]. Med 
hjälp av undersökningarna fås också information om förekomsten av problemspelande 
och till exempel om de befolkningsgrupper var spelande och problemspelande på risk-
nivå har ökat och hur penningspel spelas i riskgrupperna (till exempel bland unga och 
etniska minoriteter) [2].

Vilka effekter har penningspelandet på samhället?

Det har fästs mindre uppmärksamhet vid vilka effekter penningspelandet har på 
samhället och vilka skadeverkningar och kostnader penningspelsverksamheten kan 
orsaka samhället. I Finland har det ansetts att de samhälleliga skadeverkningarna av 
penningspelande utgörs av kostnader för social- och hälsotjänster (inklusive vård- 
och stödtjänster, utkomststöd) samt av andra faktorer som medför kostnader, till 
exempel försämrad arbetsförmåga hos anställda, kreditgivningstjänster och skuld-
arrangemang för problematiskt penningspelande och brottslighet [3]. Hälsomässiga 
och sociala skadeverkningar av penningspelande har tidigare granskats i synnerhet 
vad gäller problemspelande (problemspelandets omfattning och anknytande problem, 
ekonomiska problem och kostnader för den offentliga ekonomin) [4].

Med samhällseffekter avses sociala och ekonomiska förändringar som sker under 
ett visst tidsintervall och som penningspelandet och penningspelsverksamheten ger 
upphov till i samhället. Effekterna är i sig varken positiva eller negativa, och de används 
inte för att mäta för- och nackdelar eller beräkna kostnader. Då effekterna på samhället 
analyseras bör man beakta hur den sociala eller ekonomiska förändringen syns på 
befolkningsnivå, vilken typ av penningspel det är fråga om, vilka särdrag som utmärker 
det administrativa område (till exempel en stat, delstat eller annat administrativt 
område) som granskas och vilket tidsintervall det är fråga om [5]. 

I denna lägesöversikt över penningspelande i Finland ligger fokus på vårt 
penningspelssystem som det såg ut 2017. Samtidigt behandlas de tidigare processer 
och projekt som ledde till att spelbolagens penningspelsverksamhet fusionerades och 
lotterilagen förnyades. Evidensbaserad information om finländarnas penningspelande, 
penningspelskonsumtion samt risk- och problemspelande vittnar om förändringar på 
befolkningsnivå och motiverar de åtgärder som vidtagits för att förebygga och minska 
de skadeverkningar som penningspel ger upphov till i Finland. I lägesöversikten 
behandlas på ett allmänt plan de samhälleliga effekter av penningspelande och 
penningspelsverksamhet som anses vara av social och ekonomisk karaktär. 
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Exempel på sociala effekter

De sociala effekter som penningspelande och penningspelsverksamheten ger upphov till 
kan granskas utifrån lagstiftning, medborgarnas attityder och samhälleliga värderingar, 
folkhälsa och välfärd samt penningspelsverksamhetens territorialitet. I det finländska 
samhället har det ansetts viktigt att penningspelssystemet grundar sig på ensamrätt, och 
ensamrättssystemet har också i stor utsträckning medborgarnas godkännande (kapitel 1). 
Genom monopolsystemet och penningspelspolitiken bekämpas de skadeverkningar som 
penningspelandet ger upphov till samt förhindras bedräglig penningspelsverksamhet 
och annan kriminalitet i anslutning till penningspelsverksamheten (kapitel 2). Genom 
lagstiftning kan också utländskt utbud av penningspel som strider mot lotterilagen 
bekämpas (RP 132/2016) (kapitel 3, 4 och 6).

Finländarnas åsikter om penningspelsproblem har undersökts fr.o.m. den första 
befolkningsundersökningen om penningspelande i Finland som genomfördes 2003. 
Under olika år har frågor om monopolsystemet, åldersgränsen på 18 år, attityder kring 
penningspelande, reklam om penningspel och ansvar för att begränsa penningspelsproblem 
tagits med [6,7,1]. Man kan försöka tolka hur de samhälleliga värderingarna förändras 
utifrån medborgarnas attityder och åsikter, men de värderingar som råder för närvarande 
beskrivs bäst av bland annat toleransen gentemot penningspelsverksamheten (till 
exempel åldergränserna för penningspel) (kapitel 2 och 4) samt tillgången till och 
markandsföringen av penningspel (kapitel 6). Att penningspelande efterhand har blivit 
ett accepterat tidsfördriv trots att man vet allt mer om de risker som förknippas med det 
vittnar om att de samhälleliga värderingarna håller på att förändras.

På befolkningsnivå har penningspelsverksamheten effekter på såväl folkhälsan som 
samhällspolitiken (kapitel 11). För en stor del av befolkningen leder penningspelande 
inte till några problem alls, medan det för andra kan medföra även allvarliga 
skadeverkningar (kapitel 7). En stor del av de skadeverkningar som penningspel 
ger upphov till berör även andra än problemspelaren (kapitel 10). Problemspelande 
förknippas till exempel med mentala problem och hälsoproblem, relationsproblem och 
ekonomiska problem. Dessutom kan det finnas en risk för att problemspelande skapar 
en generationsöverskridande modell för överdrivet penningspelande [2]. Indikatorer 
på fattigdom, till exempel låga inkomster (kapitel 8), arbetslöshet, dåligt hälsotillstånd, 
dåliga boendeförhållanden och låg utbildning, korrelerar med problemspelande [2]. 
Problemspelande ökar den sociala ojämlikheten mellan medborgarna.

Penningspelens spridda placering och försäljning vittnar om penningspelsverk-
samhetens sociala effekter på regional nivå. I statsrådets förordning (1414/2016) finns 
bestämmelser om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel. På spelplatserna får det 
placeras sammanlagt högst 18 600 penningautomater och specialautomater, och i de 
särskilda spelsalarna får det placeras sammanlagt högst 3 900 penningautomater och 
specialautomater. Antalet särskilda spelsalar får vara högst 120. I dessa spelsalar, res-
tauranger och barer får man ha högst 500 kasinospel och därmed jämförbara pen-
ningspel (förordning 1414/2016). I Helsingfors finns ett kasino och ett annat öpp-
nas i Tammerfors. I kasinona får det ställas sammanlagt högst 800 penningautomater 
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och specialautomater samt högst 120 kasinospel och därmed jämförbara penning-
spel (förordning 1414/2016). Utöver de nämnda penningspelen kan finländarna spela 
Veikkaus penningspel på internet (kapitel 7). 

Exempel på ekonomiska effekter

I lotterilagen finns bestämmelser om hur avkastningen av penningspel ska användas. 
De ekonomiska effekterna av penningspelsverksamheten begränsas inte till enbart 
avkastning av penningspel eller skatteinkomster av lotterier, utan på samhällsnivå kan 
effekterna också granskas till exempel med tanke på allmännyttiga ändamål, turism 
och fritid samt service och infrastruktur som bidrar till verksamheten i samhället.

Avkastningen av penningspel och skatteinkomster av lotterier gagnar det finländ-
ska samhället på många sätt (kapitel 9). I Finland används avkastningen av penning-
spelsverksamheten för allmännyttiga ändamål (RP 132/2016). Avkastningen används 
för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Dess-
utom används den för att främja hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och 
hästsport. Lotteriskatten riktas till statens budget, och ibland har avkastningen av pen-
ningspel genom separata beslut riktats till finansieringsobjekt som statsrådet fastställt 
eller till att täcka statsbudgeten [8]. Fördelningen av avkastningen av penningspel 
(kapitel 9) kan också granskas enligt område. Understöd av Social- och hälsoorgani-
sationernas understödscentral (STEA) kan beviljas för nationell och kommunal verk-
samhet (inklusive sådan verksamhet som sker på flera orter samtidigt) eller verksam-
het som riktas till utlandet.1 

Den regionala penningspelsverksamheten kan främja turismen och därigenom 
penningspelandet. Även kasinohotell och travbanor kan öka turismen [9]. Syssel-
sättningen kan öka inom företag med koppling till turism och fritid, men penning-
spelsverksamheten kan också leda till förluster för andra företag inom turism- och 
restaurangbranschen [9]. Byggandet av nya lokaler för penningspel (t.ex. kasinon) 
kan ha en positiv inverkan på värdet på infrastrukturen i området till skillnad från då 
penningspel spelas på internet eller penningspelautomater placeras i en färdig lokal. 
Öppnande av nya spelsalar, reparation av vägar och förbättring av annan infrastruk-
tur (t.ex. elarbeten och avloppsvattenhantering) kan öka områdets kapitalinkomster, 
men å andra sidan kan den ökade servicen (polis, brandkår, kollektivtrafik) också 
medföra många kostnader [5]. 

1  http://avustukset.stea.fi/

http://avustukset.stea.fi/
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om innehållet i lägesöversikten

Innehållsförteckningen i lägesöversikten för 2017 påminner om temaområdena i års-
boken för penningspelande i Finland som utkom 2013. Författargardet har utvidgats, 
vilket har gett möjlighet att granska temaområdena ur nya synvinklar. Lägesöversikten 
ger läsaren en utmärkt möjlighet att fundera på vilken betydelse de sociala och ekono-
miska effekterna av penningspelande har för det finländska samhället nu och i fram-
tiden. Det lönar sig också att bekanta sig med de källor som använts i lägesöversikten 
och med de stödmaterial och utbildningar som nämnts.

Lägesöversikten inleds med en beskrivning av brytningstiden för penningspels-
systemet i Finland (kapitel 1). Fusioneringen av de tre penningspelsbolag som tidigare 
var verksamma och reformen av lotterilagen ledde till att bolaget Veikkaus Ab, som helt 
och hållet ägs av staten, sedan början av 2017 har haft ensamrätt att anordna penning-
spel i Finland. Målen och riktlinjerna för den finländska penningspelspolitiken strä-
var efter att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel och bekämpa 
oegentligheter och brott (kapitel 2). Det viktigaste styrmedlet i penningspelspolitiken 
är lotterilagen, som också reglerar tillsynen över anordnandet av penningspel. Bestäm-
melser om anordnandet av penningspel finns i statsrådets och inrikesministeriets för-
ordningar. Finland är medlem i Europeiska unionen och kan precis som de övriga 
medlemsstaterna fastställa mål för den egna penningspelspolitiken, men får begränsa 
tillhandahållandet av penningspelsverksamhet endast genom att införa begränsningar 
som berör konsumentskydd, förebyggande av problemspelande, skydd av minderåriga 
och bekämpning av brottslighet och bedrägeri (kapitel 3). 

I Finland övervakas anordnandet och marknadsföringen av penningspel av Polis-
styrelsens lotteriförvaltning (kapitel 4). Lotteriförvaltningen medverkar i internatio-
nella nätverk och samarbetar med andra myndigheter i EU- och EES-länderna. Polis-
styrelsen övervakar anordnandet och marknadsföringen av penningspel i syfte att 
garantera penningspelarnas rättsskydd, förhindra oegentligheter och brott och minska 
de skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till (kapitel 5). Marknads-
föringen av penningspel regleras strängt (kapitel 6). I Finland får endast Veikkaus Ab 
marknadsföra penningspel.

Resultaten av befolkningsundersökningen om finländarnas penningspelande 2015 
ger information om vid vilken ålder personer börjar spela penningspel och hur ofta de 
spelar, vilka olika typer av penningspel som spelas, penningspelande på internet och 
befolkningens attityder gentemot penningspelande (kapitel 7). Översikten över fin-
ländarnas penningspelskonsumtion beaktar hur kön, åldergrupp, utbildning, nettoin-
komster och huruvida personen är med i arbetslivet eller inte påverkar penningspe-
landet (kapitel 8). Hur vanligt det är med penningspelsproblem och skadeverkningar 
av penningspel granskas ur penningspelarens, närståendes och samhällets perspektiv. 
Den enkät om penningspel som genomfördes 2017 ger den allra färskaste informatio-
nen om finländarnas upplevelser av de skadeverkningar som penningspel ger upphov 
till (kapitel 10). 
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Avkastningen av penningspel har ökat jämt i Finland. Avkastningen används för all-
männyttiga ändamål – år 2016 hade alla inhemska penningspelsbolag en speltäckning 
på sammanlagt cirka 1,8 miljarder euro (kapitel 9). Undervisnings- och kulturminis-
teriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet delar ut 
avkastningen i form av understöd. Det uppskattades2 att den penningsumma som spe-
lades utomlands (inklusive PAF) uppgick till 170 miljoner euro år 2016 (nästan nio 
procent av speltäckningen).

Förebyggandet av de skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till grun-
dar sig på lotterilagen (kapitel 11). Målgruppen för arbetet för att förebygga och minska 
skadeverkningarna av penningspel kan vara hela befolkningen eller olika riskgrupper, 
men med detta arbete kan också avses vårdtjänster och kamratstödsgrupper som rik-
tas till problemspelare. Arbetet för bedömning av skadeverkningarna är också arbete 
som förebygger skadeverkningar av penningspel. Förebyggandet av skadeverkningar 
av penningspel har sedan 2015 varit en del av det förebyggande missbrukararbetet.

Problemspelare och deras närstående erbjuds stöd-, rådgivnings- och vårdtjänster 
(kapitel 12). Kunskaperna hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården 
har stärkts med hjälp av webbkurser, metodutbildningar och stöd och samordning på 
lokal nivå. I lägesöversikten tas också ställning till reformen av social- och hälsotjäns-
terna vad gäller förebyggandet och behandlingen av skadeverkningar av penningspel. 

2  Grundar sig på uppgifter av Veikkaus Ab (kapitel 9).
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det finländska  
penningspelssystemets 
brytningstid

 Ù I början av 2017 fusionerades de finländska 
penningspelsbolagen Fintoto Ab, 
Penningautomatföreningen och Veikkaus Ab  
till det nya penningspelsbolaget Veikkaus Ab.

 Ù Det finländska penningspelssystemet grundar 
sig fortsättningsvis på ett lagstadgat och 
myndighetsövervakat monopolsystem.

 Ù myndigheternas uppgifter med anknytning  
till vårt penningspelssystem stadgas i lag.

kAPItEL 1.
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 I början av 2017 fusionerades Fintoto Ab, Veikkaus Ab och Penningautomat-

föreningen (RAy) till ett nytt, penningspelsbolag vid namn Veikkaus Ab, som 

helt och hållet ägs av staten. I den förnyade lotterilagen som möjliggjort fusi-

onen åläggs bolaget att anordna penningspel på ett ansvarsfullt sätt. Staten 

styr penningspelsverksamheten på många olika sätt och i lotterilagen finns 

bestämmelser om vilka uppgifter olika ministerier och myndigheter med 

anknytning till penningspelssystemet har.

1.1  NyA RIKTLINJER FÖR DEN PÅ ENSAmRÄTT bASERADE 
PENNINGSPELSPoLITIKEN – ÖVERGÅNG TILL EN moDELL 
mED ETT boLAG mED ENSAmRÄTT

Regeringen behandlade Finlands penningspelspolitik vid flera tillfällen under 2014 och 
2015. Orsaken till behandlingen var en gemensam iakttagelse om att penningspelsbrans-
chens verksamhetsmiljö hade förändrats kraftigt. Till följd av digitaliseringen utveckla-
des penningspelsbranschen mot att penningspelen blev allt mer lika, i synnerhet i den 
elektroniska världen, och att bestämmelserna i lotterilagen inte längre lämpade sig för 
den nya typen av penningspelsutbud och efterfrågan. Även monopolsystemet har gett 
möjlighet att förnya utbudet av penningspel. Modellen med parallella ensamrättsaktörer 
minskade emellertid den här möjligheten i praktiken. Enligt föreskrifterna i lagen kunde 
nämligen de tre ensamrättsaktörerna för att undvika en inbördes konkurrenskonstella-
tion endast anordna penningspel som hörde till det egna verksamhetsområdet.

På uppdrag av regeringen tillsatte inrikesministeriet i januari 2015 ett utrednings-
projekt med uppgift att utarbeta ett förslag på alternativa modeller för penningspels-
systemet i Finland. I projektets uppdrag betonades att penningspelssystemet i Finland 
även i fortsättningen ska grunda sig på ensamrätt. Den utredning som färdigställts som 
ett resultat av projektet överlämnades till inrikesministeriet i november 2015 [1]. Den 
enhälliga slutsatsen av utredningsprojektet var att det behövs förändringar för att upp-
rätthålla monopol systemet. Enligt utredningen måste vårt monopolsystem utvecklas 
så att Veikkaus Ab:s, RAY:s och Fintoto Ab:s penningspelsverksamhet fusioneras, eller 
åtminstone så att Veikkaus Ab:s och RAY:s penningspelsverksamhet fusionernas. I det 
senare alternativet skulle Fintoto Ab ha förblivit ett självständigt bolag. Den parlamenta-
riska styrgruppen för projektet var överens om huvudförslaget i utredningen, nämligen 
att penningspelsverksamheten i alla tre spelbolag skulle fusioneras. 

I september 2015 beslutade regeringen att under ledning av inrikesministeriet inleda 
ett lagstiftningsprojekt för att fusionera spelbolagens penningspelsverksamhet. Staten, 
penningspelsbolagen och representanter för förmånstagargrupper hade redan före detta, 
i augusti 2015, utarbetat ett samförståndsavtal vars mål var att penningspelsbolagen fri-
villigt förbinder sig till de praktiska åtgärder som krävs för att övergå till en modell med 
en ensamrättsaktör.
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I oktober 2015 tillsatte inrikesministeriet ett projekt för att fusionera spelbolagens 
penningspelsverksamhet. Projektet bereddes genom omfattande förvaltningsöver-
skridande samarbete. Inrikesministeriet hade i uppgift att av de olika sakhelheter 
som projektet inbegrep bereda förslag på ändringar i lotterilagen och bestämmelser 
om fördelningen av avkastning inför fusioneringen av spelbolagens penningspels-
verksamhet. Statrådets kansli hade i uppgift att bereda ett förslag på bolagsrättsliga 
åtgärder genom vilka penningspelsbolagen fusioneras till ett aktiebolag som helt och 
hållet ägs av staten. Dessutom beredde Polisstyrelsen i anslutning till projektet en 
separat utredning om en omorganisering av tillsynen över anordnandet av penning-
spel. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lot-
terilagen och av vissa lagar som har samband med den (RP 132/2016), som projekt-
arbetet resulterade i, överlämnades till riksdagen för behandling i september 2016, 
och riksdagen godkände lagändringarna i december samma år.

1.2 DEN FÖRNyADE LoTTERILAGEN

Den förnyade lotterilagen trädde i kraft den 1 januari 2017. Enligt lotterilagen är det 
enbart penningspelsbolaget Veikkaus Ab, som helt och hållet ägs av staten, som har 
rätt att anordna penningspel i Finland. Enligt lotterilagen ska Veikkaus Ab bedriva 
penningspelsverksamhet på så sätt att rättsskyddet för dem som deltar i penningspel 
garanteras, att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och att de eko-
nomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till 
förebyggs och minskas. Bolaget har ett förvaltningsråd som följer och övervakar den 
här uppgiften. Enligt de förnyade definitioner av penningspel som ingår i lotteri lagen 
har Veikkaus Ab rätt att erbjuda konsumenter också nya typer av penningspel som 
anordnas virtuellt samt kombinationer av olika penningspel.

I samband med ändringen av lotterilagen förnyades också bestämmelsen om lagens 
syfte. Genom ändringen ville man betona betydelsen av att bekämpa skadeverkningar 
då penningspelsverksamheterna fusionerades. Syftet med den omformulerade lotteri-
lagen är utöver att minska de sociala och hälsomässiga skadeverkningar som pen-
ningspelande ger upphov till även att förebygga dessa skadeverkningar. Enligt den nya 
formuleringen gäller skyldigheten att förebygga och minska också ekonomiska skade-
verkningar på grund av penningspelande. En motsvarande föreskrift lades till bestäm-
melserna om bolagets uppgift och anordnandet av penningspel i lotterilagen.
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1.3  AKTÖRER I DET FINLÄNDSKA PENNINGSPELSSySTEmET

I Fastlandsfinland stiftar riksdagen lagar, och för penningspelsverksamhetens del är 
lotterilagen den viktigaste. I lotterilagen finns bestämmelser om penningspelsverksam-
heten och uppgifter för olika ministerier och myndigheter med koppling till penning-
spelssystemet. Riksdagen beslutar också om statsbudgeten. I statsbudgeten inkluderas 
årliga anslag som uppskattas motsvara vinsten av Veikkaus Ab:s penningspelsverk-
samhet för budgetåret i fråga. Ur anslagen delas ut statsunderstöd och -andelar för de 
allmännyttiga ändamål som föreskrivs i lotterilagen. I kapitel 9.3 berättas mer om hur 
avkastningen används.

Utöver riksdagen fattar också statsrådet beslut i centrala frågor som anknyter till 
penningspelspolitiken. Genom statsrådets förordning föreskrivs bland annat om 
anordnandet av penningspel och redovisningen av penningspelsbolagets avkastning.

Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av riktlinjerna för penningspelspoli-
tiken, samordningen av penningspelspolitiken och författningsberedningen i anslut-
ning till penningspelsfrågor. Inrikesministeriet bereder bland annat statsrådets för-
ordningar gällande anordnandet av penningspel och utfärdar genom sin förordning 
spelreglerna för penningspel.

Polisstyrelsens lotteriförvaltning som är verksam inom inrikesministeriets förvalt-
ningsområde ansvarar för tillsynsuppgifterna i anslutning till penningspel. Anordnandet 
av penningspel övervakas i syfte att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lotterier, 
förhindra oegentligheter och brott samt minska de sociala problem och hälsoproblem 
som penningspel medför. Polisstyrelsen övervakar också att marknadsföringen av pen-
ningspel är förenlig med lotterilagen och konsumentskyddslagen. Dessutom statistikför 
Polisstyrelsen penningspelsverksamheten. I kapitel 4 och 5 berättas mer om tillsynen.

Vid inrikesministeriet finns en delegation för penningspelsärenden som är tillsatt 
av statsrådet. Delegationen har till uppgift att följa hur de penningspelspolitiska målen 
uppnås och vilka utvecklingsbehov som finns. Genom förordning av statsrådet utfär-
das bestämmelser om delegationens närmare uppgifter och sammansättning.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bevakningen av och forskningen kring 
skadeverkningarna i anslutning till penningspelande samt för utvecklandet av förebyg-
gande åtgärder och behandling i anslutning till dessa skadeverkningar. Denna uppgift 
utförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. I kapitel 11 finns mer information 
om bland annat uppföljningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till.

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en grupp för bedömning av 
skadeverkningar och risker för skadeverkningar till följd av anordnande av penning-
spel. Bedömningsgruppens arbete är en del av social- och hälsovårdsministeriets över-
gripande uppgift att följa och förebygga problem på grund av deltagande i penningspel. 
I kapitel 11.2 berättas mer om bedömningen av skadeverkningarna.

Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen av Veikkaus Ab. Det berättas närmare 
om ägarstyrningen i samband med styrningen av penningspelsverksamheten i kapitel 2.2.

Finansministeriet bereder en statsbudgetproposition till riksdagen. De ministerier 
som delar på avkastningen, det vill säga undervisnings- och kulturministeriet, social- och 
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hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet, medverkar i beredningen av 
statsbudgetpropositionen. Vad gäller det egna verksamhetsområdet beslutar de också om 
beviljandet av understöd och statsandelar som delas ut av avkastningen av Veikkaus Ab:s 
penningspelsverksamhet. Närmare information om användningen av avkastningen av 
penningspel finns i underkapitel 9.3.2. I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet 
finns Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som sköter bered-
ning, utbetalning, uppföljning och övervakning av understöden. 

Veikkaus Ab:s förvaltningsråd ska följa och övervaka att bolaget bedriver penning-
spelsverksamhet på det sätt som föreskrivs lotterilagen. Dessutom har förvaltningsrå-
det i uppgift att stödja samarbetet mellan bolaget och dess intressentgrupper.

I lotterilagen föreskrivs om Veikkaus Ab:s skyldighet att ersätta staten för vissa kost-
nader som penningspelsverksamheten och understödsberedningen föranleder. Veikkaus 
Ab har skyldighet att ersätta staten för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverk-
samheten och för bevakningen av och forskningen kring skadeverkningarna av pen-
ningspel samt för utvecklandet av förebyggande åtgärder och behandling i anslutning till 
dessa skadeverkningar. Dessutom ska Veikkaus ersätta staten för hälften av de personal-
kostnader och andra kostnader som föranleds av verksamheten vid STEA.

I lotterilagen finns också bestämmelser om Veikkaus Ab:s skyldighet att lämna upp-
lysningar om sin penningspelsverksamhet till olika aktörer. Veikkaus Ab ska varje år 
lämna de ministerier som delar på avkastningen, inrikesministeriet och Polisstyrelsen 
en berättelse om hur dess penningspelsverksamhet har utvecklats och om de åtgärder 
som vidtagits för att förebygga och minska de skadeverkningar som penningsspelan-
det ger upphov till. Veikkaus Ab ska varje år lämna ovan nämnda aktörer och finans-
ministeriet sin verksamhetsplan, sin budget och sina bokslutshandlingar. Veikkaus Ab 
ska också varje år ge inrikesministeriet och Polisstyrelsen en rapport om hur penning-
spel har marknadsförts. Dessutom ska Veikkaus Ab lämna Polisstyrelsen uppgifter om 
anordnande av penningspel för statistikföring och social- och hälsovårdsministeriet de 
uppgifter som behövs för bevakning av och forskning kring de skadeverkningar som 
penningspel ger upphov till och för bedömning av penningspelens skadlighet.

Veikkaus Ab ska redovisa avkastningen av penningspelsverksamheten till de ministe-
rier som delar på avkastningen i enlighet med den fördelning mellan bruksändamål som 
föreskrivs i lotterilagen. Av avkastningen redovisas 53 procent till undervisnings- och kul-
turministeriet, 43 procent till social- och hälsovårdsministeriet och 4 procent till jord- och 
skogsbruksministeriet. I kapitel 9 berättas mer om avkastningen av penningspelsverksam-
heten.

Källor
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penningspelssystemet i Finland (på finska). Publikation 12/2015. Helsingfors: 
Inrikesministeriet.

RP 132/2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 
lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den.
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RIKSDAGEN
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Stödjande av samarbetet mellan bolaget och dess intressentgrupper

Figur 1a. Aktörer i det finländska penningspelssystemet
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penningspelspolitiken och  
dess genomförande

 Ù Den finländska penningspelspolitiken grundar sig på 
att förebygga och minska de skadeverkningar som 
penningspelandet ger upphov till på individ-  
och samhällsnivå.

 Ù Statsmakten styr penningspelspolitiken och dess 
genomförande genom lagstiftning, myndighetstillsyn  
och ägarstyrning.

 Ù Delegationen för penningspelsärenden följer i  
egenskap av penningspelspolitiskt expertorgan  
hur de penningspelspolitiska målen uppnås  
och vilka utvecklingsbehov som finns.

kAPItEL 2.
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målet för penningspelspolitiken i Finland är att förebygga och minska 

de skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till. Det finländska 

penningspelssystemet grundar sig på lagstadgad ensamrätt. Det viktigaste 

styrmedlet i penningspelspolitiken är lotterilagen och de förordningar som 

utfärdats med stöd av denna. Utöver författningsstyrningen styr staten också 

anordnandet av penningspel via statens ägarstyrning. Delegationen för pen-

ningspelsärenden vid inrikesministeriet följer i egenskap av penningspels-

politiskt expertorgan hur de penningspelspolitiska målen uppnås och vilka 

utvecklingsbehov som finns.

2.1  GRUNDLÄGGANDE RIKTLINJER FÖR 
PENNINGSPELSPoLITIKEN

Penningspelsverksamheten avviker till sin karaktär avsevärt från annan ekonomisk verk-
samhet. Att samla in ekonomiska insatser och dela ut dem skapar i sig inget nytt eko-
nomiskt värde, och å andra sidan medför penningspel och avkastningen av dem stora 
sociala och samhälleliga effekter. Även om penningspelande och penningspelsverk-
samhet historiskt sett har idkats i alla samhällen, förekommer det stora variationer 
mellan olika länder och under olika tidsperioder i hur man förhåller sig till penning-
spelande som ett socialt, kulturellt och samhälleligt fenomen. 

I Finland har penningspelspolitiken dels handlat om att förhindra oegentligheter 
och brott, dels om social- och hälsopolitik. Målet för regleringen av penningspelandet 
är att förhindra och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar 
som penningspelandet ger upphov till samt brottslighet som förekommer i penning-
spelsverksamheten. Regleringen har ansetts nödvändig också för att garantera rätts-
skyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet. I Finland anses att ett monopol-
system är det effektivaste sättet att nå de penningspelspolitiska målen. Fördelen med 
ett monopolsystem är att det effektivare går att begränsa ensamrättsaktörens verksam-
het i syfte att förebygga skadeverkningar av penningspel än verksamhet som bedrivs i 
ett system som grundar sig på konkurrens mellan olika aktörer. 

Avkastningen av penningspelsverksamheten används för allmännyttiga ändamål. 
Finansieringen av allmännyttig verksamhet är emellertid ingen grund för att upprätt-
hålla monopolsystemet för penningspelsverksamheten.

Penningspelspolitiken i Finland och regleringen i anslutning till denna berör både 
penningspelens egenskaper och sättet på vilket de anordnas. Den centrala principen 
för penningspelspolitiken i Finland är att penningspelsverksamhet alltid ska omfattas 
av myndigheternas tillsynsansvar.
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2.2  STyRNING AV PENNINGSPELSVERKSAmHETEN

Veikkaus Ab, som helt och hållet ägs av staten, har enligt lotterilagen ensamrätt att 
anordna penningspel. Ett ensamrättssystem är ett effektivt sätt att förebygga och minska 
skadeverkningar i samband med penningspelande, i synnerhet om statsmakten har ett 
styrningsförhållande till innehavaren av ensamrätten. När statsmakten utöver författ-
ningsstyrningen dessutom har ett ägar-eller annat effektivt styrningsförhållande till 
penningspelssammanslutningen, kan den också reglera penningspelsverksamheten på 
olika sätt, till exempel då riktlinjer för interna regler och produktutveckling inom pen-
ningspelssammanslutningen dras upp.

Det viktigaste styrmedlet för penningspelspolitiken är lotterilagen och statsrådets 
och inrikesministeriets förordningar om anordnandet av penningspel som utfärdats 
med stöd av denna, genom vilka det bland annat utfärdas begränsningar gällande till-
gången till och utbudet av penningspel. I lotterilagen finns också bestämmelser om till-
synen över anordnandet av penningspel. 

Ägarstyrningen och statens representanter i Veikkaus Ab:s styrelse är en del av styr-
ningen av penningspelsverksamheten. Enligt lagen om statens bolagsinnehav och 
ägarstyrning (1368/2007), som berör Veikkaus Ab, avses med statens ägarstyrning utö-
vande av statens rösträtt vid bolagsstämmor samt andra åtgärder genom vilka staten 
som aktieägare medverkar i bolagens förvaltning och påverkar deras verksamhetsprin-
ciper. Statsrådets kansli ansvarar för Veikkaus Ab:s ägarstyrning.

I samband med ändringen av lotterilagen ändrades också bestämmelsen om upp-
giften för delegationen för penningspelsärenden. Delegationen för penningspelsä-
renden är en del av statens styrning av penningspelsverksamheten. I samband med 
beredningen av lotterilagen ansågs att det fortfarande behövs ett penningspelspolitiskt 
expertorgan av delegationstyp för att koordinera och samordna olika målsättningar. 
Vid inrikesministeriet finns en delegation för penningspelsärenden som är tillsatt av 
statsrådet. Delegationen har till uppgift att följa hur de penningspelspolitiska målen 
uppnås och vilka utvecklingsbehoven är. Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om delegationens närmare uppgifter och sammansättning (658/2017).

2.3  bEGRÄNSNINGAR I ANoRDNANDET AV PENNINGSPEL

I lotterilagen finns konkreta begränsningar för anordnandet av penningspel, och 
genom lagen utfärdas befogenheter att föreskriva om vissa begränsningar genom för-
ordning av statsrådet eller inrikesministeriet. 

Lotterilagen omfattar bland annat följande begränsningar:

•	 penningspel får inte anordnas så att deltagandet i dem kan ske på skuld eller 
mot pant
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•	 i fråga om penningspel som förmedlas elektroniskt ska penningspelarens 
identitet och boningsort kontrolleras

•	 personer under 18 år får inte låtas spela penningspel
•	 penningautomater och kasinospel ska placeras i en övervakad lokal.

Lotterilagens förbud mot att låta personer under 18 år spela penningspel riktas både 
till penningspelsbolaget självt och till de samarbetspartner som erbjuder möjlighet att 
spela penningspel. I praktiken övervakas iakttagandet av åldersgränsen av personalen i 
till exempel spelsalar och butiker. Övervakningen av åldersgränsen kräver bland annat 
att automaterna placeras så att personalen kan se dem. I fråga om penningspel som 
förmedlas elektroniskt möjliggör den obligatoriska identifieringen en effektiv övervak-
ning av åldersgränsen. 

Dessutom har den som bedriver kasinoverksamhet rätt att förbjuda en person till-
träde till ett kasino eller begränsa hans eller hennes penningspelande i vissa i lagen fast-
ställda situationer. Lotterilagen innehåller också bestämmelser om begränsningen av 
marknadsföringen av penningspel (se kapitel 4.6).

Genom statsrådets förordning om anordnandet av penningspel (1414/2016) föreskrivs 
bland annat om hur stor andel av de spelavgifter som inflyter av penningspel som ska 
betalas ut till spelarna som vinst (returprocenter), hur vinsterna ska avrundas och hur 
outtagna vinster ska delas ut. Förordningen innehåller också bestämmelser om till 
exempel antalet penningautomater och särskilda spelsalar samt om antalet spelkasinon, 
deras läge och öppettider.

De spelregler som utfärdats genom inrikesministeriets förordning (82/2018) 
begränsar penningspelandet visavi mängd och tid. Förordningen innehåller bestäm-
melser om bland annat intervallet mellan dragningarna i spelomgångarna och de 
största insatserna i olika penningspel. Det elektroniska penningspelandet via spel-
konto berörs av förordningens bestämmelser om bland annat förlustgränser per 
dygn och månad i fråga om lotterispel med snabb spelrytm, begränsningar vad gäl-
ler överföring av pengar mellan bankkonto och spelkonto, den tidspåminnare som 
påminner spelare som spelat en lång tid samt möjligheten att fastställa en tidsbegrän-
sad eller tills vidare gällande spelspärr för sig själv.

Förordning 1414/2016. Statsrådets förordning om anordnande av  
Veikkaus Ab:s penningspel.

Förordning 82/2018. Inrikesministeriets förordning om spelregler för  
Veikkaus Ab:s penningspel.

Förordning 658/2017. Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden.

Lag 1368/2007. Lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning.

Källor
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den internationella  
verksamhetsmiljön  
för penningspel

 Ù Europeiska unionen har ingen gemensam  
lagstiftning om penningspel.

 Ù Europeiska kommissionen har konstaterat att Finlands 
ensamrättssystem uppfyller de krav som fastställts för att 
upprätthålla ett ensamrättssystem i Europeiska unionen.

 Ù Den expertarbetsgrupp som Europeiska kommissionen 
tillsatt utbyter erfarenheter och god praxis samt 
tillhandahåller råd och expertis vid beredning av  
initiativ som berör penningspelsbranschen.

kAPItEL 3.
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 Lagstiftningen om penningspelsbranschen har inte harmoniserats i Euro-

peiska unionen. I flera medlemsstater tillämpas i nuläget penningspels system 

som grundar sig på beviljande av licenser, i synnerhet i fråga om penningspel 

som förmedlas elektroniskt. Av de nordiska länderna öppnade Danmark år 

2012 sin marknad för penningspel som förmedlas elektroniskt 2012. I Sverige 

funderar man för närvarande på att upphäva sitt penningspelssystem som 

baserar sig på ensamrätt och ersätta det med ett licenssystem, i alla fall vad 

gäller vissa penningspelsprodukter. Av de övriga nordiska länderna har Norge 

nyligen fattat ett beslut om att landets penningspelssystem även i framtiden 

ska basera sig på ensamrätt.

3.1  bEGRÄNSNING AV PENNINGSPELANDET  
I EURoPEISKA UNIoNEN

Finland kan som medlem i Europeiska unionen själv besluta om sin penningspels-
politik, dock med vissa begränsningar. Medlemsstaterna kan fritt fastställa mål för sin 
penningspelspolitik, dock ska begränsningarna av tillhandahållandet av penningspels-
tjänster uppfylla de krav på icke-diskriminering och proportionalitet som fastställts i 
Europeiska unionens domstols rättspraxis. De grunder för begränsning som fastställts 
i rättspraxisen gäller i synnerhet konsumentskydd, förebyggande av problemspelande, 
skydd av minderåriga och bekämpning av brottslighet och bedrägerier. Penningspels-
systemet kan grunda sig på ensamrätt, men begränsningar som berör penningspels-
verksamheten ska konsekvent och systematiskt eftersträva de mål som fastställts för 
dem. Dessutom ska de vara nödvändiga och proportionerliga i förhållande till de efter-
strävade målsättningarna. 

I ett monopolsystem ska myndigheterna också effektivt övervaka hur penningspels-
verksamheten utvidgas. Om en medlemsstat starkt bedriver en politik för att utvidga 
sin penningspelsverksamhet genom att i överdriven utsträckning sporra och uppmuntra 
konsumenter att delta i penningspel, kan penningspelsverksamheten inte anses bedri-
vas på ett konsekvent och systematiskt sätt. I praktiken innebär detta att såväl marknads-
föringen av penningspel som utvecklingen av nya penningspel övervakas.

3.2  EURoPEISKA KommISSIoNENS ÅTGÄRDER

Hösten 2016 gav Europeiska kommissionen Finland en anmärkning i samband med 
förfarandet för anmälan om ändringen av lotterilagen. Genom att iaktta de anvisningar 
för agerande som framförs i anmärkningen kan Finland upprätthålla ett penningspels-
system som grundar sig på ensamrätt även i fortsättningen. I sin anmärkning ansåg 
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kommissionen att förslaget om att övergå till en modell med en aktör i sig inte påverkar 
ensamrättssystemet. Kommissionen påminde Finland om Europeiska unionens dom-
stols rättspraxis vad gäller ensamrättssystemets tillåtlighet och betonade att myndighe-
ternas uppgift även i fortsättningen kommer att vara att se till att Europeiska unionens 
lagstiftning följs i enlighet med domstolens rättspraxis. Kommissionen konstaterade 
att det nya penningspelsbolaget ska övervakas strängt och att nya typer av penning-
spel ska vara förenliga med målen i den finländska penningspelspolitiken. Dessutom 
anmärkte kommissionen att de finländska myndigheterna ska se till att konsumen-
terna styrs att använda lagliga och övervakade tjänster.

År 2012 grundade kommissionen en expertarbetsgrupp bestående av representan-
ter för medlemsstaterna som behandlar penningspelsbranschen. Syftet med arbetsgrup-
pen är att utbyta erfarenheter och god praxis samt tillhandahålla råd och expertis för 
beredningen av Europeiska unionens initiativ. Grundandet av arbetsgruppen hör till de 
åtgärder som kommissionen föreslår i meddelandet ”En övergripande europeisk ram för 
online spel” [1] som den utfärdade 2012.

Som ett resultat av expertarbetsgruppens beredningsarbete utfärdade kommissio-
nen sommaren 2014 en rekommendation om principer för att skydda konsumenter 
och personer som utnyttjar elektroniska penningspelstjänster och för att förhindra 
elektroniskt penningspelande bland minderåriga [2]. Likaså färdigställdes hösten 
2015 som ett resultat av arbetsgruppens arbete ett samförståndsavtal om det admi-
nistrativa samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i de stater som är medlemmar 
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inom branschen för elektroniska pen-
ningspelstjänster. Samförståndsavtalet godkändes genom medlemsstaternas under-
skrifter i november 2015. 

Kommissionen har beslutat att fortsätta expertarbetsgruppens mandatperiod 
till slutet av 2018. Expertarbetsgruppen har vid sidan om sitt övriga arbete fort-
satt den diskussion om harmoniseringen av de tekniska kraven för elektroniska 
penningspelstjänster som ingick i åtgärdsförslagen i kommissionens tillkänna-
givande och som arbetsgruppen inledde redan under föregående mandatperiod. 

[1]  Europeiska kommissionen (2012). En övergripande europeisk ram för onlinespel 
(Com(2012)596 final).

[2]  Kommissionens rekommendation om principer för att skydda konsumenter 
och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att 
minderårigaminderår spelar onlinespel om pengar (2012/478 EU).

Källor
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Utgångspunkter för 
tillsynen över penningspels-
verksamheten

 Ù målet med det finländska penningspelssystemet 
är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i 
lotteriverksamhet, att hindra oegentligheter och brott i 
samband med lotterier och att förebygga och minska  
de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar 
som penningspelande ger upphov till.

 Ù I Finland övervakas penningspelsverksamheten av 
Polisstyrelsens lotteriförvaltning.

 Ù Tillsynen riktas både till det bolag som anordnar 
penningspel med ensamrätt och till aktörer som  
anordnar eller marknadsför penningspel på ett sätt  
som strider mot lotterilagen.

 Ù Under de senaste åren har det internationella samarbetet 
och myndighetsnätverkens betydelse framhävts i tillsynen.

kAPItEL 4.

3131LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017
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 I det här kapitlet behandlas endast tillsynen i Fastlandsfinland eftersom 
Åland med stöd av självstyrelselagen har sin egen lagstiftning om penningspel

3
. 

(landskapslagen om lotterier, 1966:10; landskapslagen om ändring av landskaps-
lagen om lotterier, 2016:11 och landskapslagen om lotteriinspektion, 2016:10). 

En förutsättning för att ensamrättssystemet ska vara tillförlitligt och stabilt 
är att penningspelssystemet i Finland övervakas effektivt. Genom att över-
vaka systemet och konsekvent ingripa i penningspel som anordnas och mark-
nadsförs på ett sätt som strider mot lotterilagen tryggas möjligheterna att 
bevara systemet även i framtiden. Tillsynen spelar också en stor roll i förebyg-
gandet och minskandet av negativa fenomen i anslutning till penningspe-
landet, till exempel ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar.

4.1 SyFTET mED TILLSyNEN

Utgångspunkten för det finländska penningspelssystemet är det i 1 § i lotterilagen före
skrivna målet om att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lotteriverksamhet, att 
hindra oegentligheter och brott i samband med lotterier och att förebygga och minska de 
ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspelande ger upp
hov till. Penningspelsverksamheten förknippas med effekter som är skadliga för samhäl
let, och därför övervakar Polisstyrelsen såväl anordnandet av penningspel som marknads
föringen av dem inom statens område (med andra ord Finland med undantag för Åland).

För att så effektivt som möjligt kunna ingripa i ovan nämnda eventuella skadeverk
ningar utför Polisstyrelsen tillsyn på förhand, i realtid och i efterhand. I förhandstill
synen betonas växelverkan med penningspelsbolaget. Den utförs också i samarbete med 
andra myndigheter i hemlandet, Europeiska unionen och övriga världen. Polisstyrelsen 
ger också bland annat till inrikesministeriet utlåtanden med tanke på beredningen av för
fattningar samt anvisningar till konsumenter och intressentgrupper.

Datateknisk övervakning i realtid och tillsyn utförd av en officiell övervakare är av stor 
betydelse för att man ska kunna säkerställa rättsskyddet för dem som deltar i penning
spel, penningspelsverksamhetens enhetlighet, snabbhet och tillförlitlighet samt integri
teten vid spelhändelser. I kapitel 5.3 berättas mer om den datatekniska övervakningen. 

Efterhandstillsynen av penningspel omfattar bland annat ett förfarande där det ges 
en rekommendation till avgörande. Om en penningspelare och Veikkaus Ab är oeniga 
om vinstbetalningen kan penningspelaren begära en rekommendation till avgörande av 
Polisstyrelsen. Genom den ändring av lotterilagen som trädde i kraft 2010 stärktes Polis
styrelsens befogenheter i och med att den föreskrevs befogenheter att förbjuda att ett 
penningspel anordnas och marknadsförs samt möjlighet att förena förbudet med vite.

Genom samma lagändring höjdes åldersgränsen för penningspel till 18 år. Lotterila
gens förbud mot att låta personer under 18 år spela penningspel riktas både till penning

3 Landskapslagen om lotterier, 1966:10; landskapslagen om ändring av landskapslagen om lotterier, 2016:11  
och landskapslagen om lotteriinspektion, 2016:10. 
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spelsbolaget och till näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar bolagets pen-
ningspel eller erbjuder en lokal för penningspelande. Regleringen av åldersgränsen för 
penningspel är av stor betydelse för förebyggandet av skadeverkningar av penningspel 
eftersom undersökningar har visat att penningspelande som inleds i ung ålder är en tyd-
lig risk för att en person ska utveckla ett penningspelsproblem.

Det finländska ensamrättssystemet bygger för det första på tillsynen över den lagliga 
penningspelsverksamheten och marknadsföringen av denna, och för det andra på tillsy-
nen över anordnandet och marknadsföringen av penningspel som anordnas på ett lag-
stridigt sätt och därför kräver ingripande. I kapitel 6 berättas närmare om detta. Till följd 
av den internationalisering av penningspelsverksamheten som pågått länge och den kraf-
tiga ökningen av penningspelandet på internet krävs det för en effektiv tillsyn ett smidigt 
internationellt samarbete med bland annat tillsynsmyndigheter i andra länder. 

Polisstyrelsens lotteriförvaltning kan utföra en effektiv tillsyn endast genom nära sam-
arbete med andra organisationer med anknytning till penningspel. Sådana organisationer 
är bland annat inrikesministeriet som ansvarar för lagstiftningen inom branschen, stats-
rådets kansli som ansvarar för ägarstyrningen, de ministerier som delar på avkastningen 
(social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt jord- och 
skogsbruksministeriet), vad gäller information om och forskning kring skadeverkningar 
social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, en lång rad organisa-
tioner inom social- och hälsovårdsbranschen, som direkt arbetar med de skadeverkningar 
som penningspel ger upphov till, samt naturligtvis penningspelsbolaget. 

Enligt lotterilagen utfärdar inrikesministeriet genom förordning bestämmelser om 
spelreglerna för penningspel. Spelreglerna innehåller bestämmelser om vinstfördel-
ningen och återbetalningen av spelinsatser samt om de största tillåtna spelinsatserna 
och spelvinsterna i penningautomater, specialautomater och kasinospel. Reglerna för 
penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel ska dessutom innehålla 
bestämmelser om lottningen. Spelreglerna kan innehålla även andra bestämmelser för 
att minska det problemspelande som spelen är förenade med.

4.1.1 Införande av nya penningspel på marknaden

Ett nytt penningspel kan införas på marknaden och tillhandahållas för penningspelare 
på olika sätt. Helt nya typer av penningspel behöver fullständigt nya spelregler som inne-
håller ovan nämnda element som utfärdas genom inrikesministeriets förordning. Dess-
utom ska spelreglerna ändras om det för ett penningspel planeras en sådan ändring som 
de gällande spelreglerna inte tillåter. Innan reglerna fastställs presenteras ett utkast till 
penningspelet. Vanligtvis deltar Polisstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet samt 
inrikesministeriet i presentationen. Efter att inrikesministeriet bekantat sig med presen-
tationsmaterialet om penningspelet, kan penningspelsbolaget av ministeriet inhämta 
en preliminär ståndpunkt om huruvida penningspelet måste vidareutvecklas. I detta 
skede inleds också utvecklingen av systemen för tillsyn för den händelse att penning-
spelet slutligt godkänns genom förordning av inrikesministeriet.



34LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017 3535LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017

Inrikesministeriet skickar förslaget till spelregler på remissrunda och Polisstyrelsen, 
precis som andra eventuella avgivare av utlåtande, ger ett utlåtande om förslaget. I sitt 
utlåtande bedömer Polisstyrelsen förslaget till regler med tanke på tillsynen över anord-
nandet av penningspelet och överväger penningspelets lagenlighet, effekter för penning-
spelarnas rättsskydd, eventuella oegentligheter och hur de förhindras samt de sociala 
och hälsomässiga skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till. Efter remiss-
rundan kan inrikesministeriet utfärda en förordning enligt förslaget eller i ändrad form 
eller låta bli att utfärda en förordning, varvid penningspelet inte kan tas i bruk lagligen.

En ändring av penningspelet kräver vanligtvis, men inte alltid, att spelreglerna änd-
ras. Om penningspelet efter den planerade ändringen fortfarande följer de gällande 
spelreglerna, behöver spelreglerna inte ändras. Till exempel kräver enbart en ändring 
av ett spels visuella utseende eller sättet på vilket spelet presenteras ur ett underhåll-
ningsperspektiv vanligtvis inte att reglerna ändras. Sådana ändringar är typiska för nät-
lotter och penningautomatspel. De ändringar som planerats presenteras dock för Polis-
styrelsen, som fäster uppmärksamhet vid penningspelens funktioner, visuella utseende 
och de spelregler för penningspel som ges till konsumenten. Ofta kan myndigheten 
också på förhand testa penningspelet i en virtuell staging-miljö eller vid ett tillfälle där 
penningspelet presenteras. Polisstyrelsen meddelar vid behov penningspelsbolaget sin 
åsikt om när penningspelet kan börja anordnas.

4.1.2  Tillåtna former för anordnande av penningspel

Veikkaus Ab får endast anordna sådana penningspel som definieras i lotterilagen. 
I den förnyade lotterilagen finns också bestämmelser om kombinationsspel, som kom-
binerar egenskaper hos flera olika penningspel. Också kombinationsspel definieras 
noggrannare i de spelregler som gäller för dem. Veikkaus Ab kan alltså införa sådana 
penningspel vars egenskaper kombinerar drag av olika former för anordnande på 
marknaden. Därmed betonas ytterligare bedömningen av risken för skadeverkningar 
till följd av penningspelet. Veikkaus Ab kan i egenskap av den enda lagliga aktören 
också vid samma försäljningsställe erbjuda penningspel som tidigare har omfattats av 
de tre olika penningspelsbolagens ensamrätt.

4.2  TILLSyNSoRGANISATIoNEN

Polisstyrelsens uppgift är att planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten 
och dess stödfunktioner. Dessutom ser den till att polisens service finns tillgänglig i lika 
utsträckning i hela landet, beslutar om samarbetet mellan polisenheterna samt ansvarar 
för resultatstyrningen av polisenheterna.

Lotteriförvaltningen är ett ansvarsområde inom Polisstyrelsen som sedan organisa-
tionsreformen 2017 har verkat direkt under polisöverdirektören. I början av 2017 utö-
kades lotteriförvaltningens resurser med cirka 12–15 årsverken för tillsyn över pen-
ningspelsverksamheten. Genom de ökade resurserna strävar man efter att bättre svara 
mot de krav som ställs på tillsynen över penningspel.
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Figur 4a. Lotteriförvaltningens ställning inom Polisstyrelsen. Lotteriförvaltningen övervakar 
penningspelsverksamheten

Finland avviker från de övriga nordiska länderna genom att alla penningspel som lagli-
gen anordnas i Finland centraliseras till en aktör, bolaget Veikkaus Ab, som helt och hållet 
ägs av staten. Ett annan avvikande drag är den proportionella andel pengar som används 
för penningspel. I Finland spelas cirka 40 procent mer än genomsnittet i Norden (Norge, 
Sverige, Finland och Danmark). Också i fråga om tillsyn avviker Finland från de övriga 
nordiska länderna i och med att det i Finland finns möjlighet till datateknisk övervakning 
i realtid. I Finland grundar sig tillsynen i stor utsträckning på att största delen av informa-
tionen om penningspelshändelser lagras i oförändrad form hos den övervakande myndig-
heten. I en del penningspel genereras slumpmässigheten också via myndighetens servrar.

4.2.1  Internationellt intressentgruppssamarbete
Det internationella samarbetet är en del av den omfattande och effektiva tillsynen 
över penningspelsverksamheten. Lotteriförvaltningen medverkar aktivt i internatio-
nella nätverk, till exempel i Europeiska kommissionens expertarbetsgrupp för pen-
ningspelsärenden, GREF (Gaming Regulators European Forum) och IAGR (Inter-
national Association of Gaming Regulators). En central del av den internationella 
tillsynen är myndighetssamarbetet, om vilket avtalades i det samförståndsavtal som 
på initiativ av kommissionen ingicks mellan EU- och EES-ländernas myndigheter 
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för tillsyn av penningspelsverksamheten i november 2015. Teman för myndighetssam-
arbetet är bland annat reglering, ärenden som berör de aktörer som anordnar penning-
spel och konsumentskydd, minskning av onödiga administrativa hinder, ansvarsfullt 
penningspelande, skydd av penningspelare från skadeverkningar och utbyte av infor-
mation om användning av teknologi. Lotteriförvaltningen samarbetar med såväl de 
nordiska länderna som EU-länderna i fråga om statistikföring och rapportering.

Figur 4b. Delområden i tillsynen över penningspelsverksamheten

Mål för tillsynen över penningspelsverksamheten:  
garantera rättsskyddet, förhindra oegentligheter och brott  

samt minska sociala och hälsomässiga skadeverkningar.
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Tillsyn i syfte att  
garantera rättsskyddet  
och förhindra 
oegentligheter och brott

 Ù I tillsynen över penningspelsverksamheten beaktas 
konsumentens rättsskydd och konsumentskyddsaspekter.

 Ù Polisstyrelsen kan förbjuda att ett penningspel som strider 
mot lotterilagen anordnas och marknadsförs och förena 
förbudet med vite.

 Ù Polisstyrelsen övervakar att penningspelsbolaget iakttar 
lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism.

 Ù Datateknisk övervakning är en viktig del av den stränga, 
tillförlitliga och trovärdiga tillsyn som Europeiska unionen 
kräver av ensamrättssystem.

kAPItEL 5.
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 Varje år är över tre miljarder euro i rörelse inom penningspelsverksam-

heten i Finland. En så omfattande ekonomisk verksamhet av säregen natur 

förknippas alltid med risker. Polisstyrelsens uppgift är att övervaka penning-

spelsverksamheten för att garantera rättsskyddet för dem som deltar i den, 

förhindra oegentligheter och brott samt minska de sociala och hälsomässiga 

skadeverkningar som deltagandet i penningspel ger upphov till.

5.1  SÄKERSTÄLLANDE AV KoNSUmENTENS RÄTTSSKyDD

Penningspel är en nyttighet av säregen natur. Anordnandet av penningspel är inte van-
lig ekonomisk verksamhet och säkerställandet av konsumentens intar en central plats i 
penningspelandet. Säkerställandet av konsumentens rättsskydd är en av penningspels-
tillsynens viktigaste uppgifter. Polisstyrelsen utför i första hand denna uppgift genom 
att övervaka att penningspel anordnas i enlighet med lagen och förordningarna. Dess-
utom beaktar Polisstyrelsen i egenskap av expertmyndighet penningspelarnas rättsskydd 
till exempel i samband med att reglerna för ett penningspel ändras eller att det görs upp 
nya regler för ett penningspel. I underkapitel 4.1.1 ovan presenteras de olika skedena för 
utfärdande och ändring av spelregler.

Konsumenternas rättsskydd ska beaktas i alla skeden med anknytning till spelande av 
penningspel. Sådana skeden är bland annat registrering som kund, överföring av pengar 
till spelkontot, deltagande i penningspel och vinstbetalning. Också tillsynen över mark-
nadsföringen av penningspel kan betraktas som en tillsynsåtgärd som garanterar kon-
sumentens rättsskydd. Polisstyrelsen får vetskap om brister i konsumentens rättsskydd i 
olika skeden av penningspelandet utifrån myndighetens egna observationer, konsumen-
ternas upplevelser som kund eller anmälningar från utomstående. Observationer har 
kunnat göras såväl direkt om penningspelsbolagets verksamhet samt om den verksam-
het som ombud4 som säljer penningspel bedriver. Polisstyrelsen svarar också för tillsy-
nen över marknadsföringen av penningspel, där konsumentens rättsskydd har en viktig 
ställning. I kapitel 6 berättas mer om tillsynen över marknadsföringen.

En viktig form av tillsyn är den datatekniska övervakningen (kapitel 5.3), som har 
en nära koppling till så kallat identifierat spelande. Identifierat spelande innebär att en 
penningspelare bekräftar sin identitet innan han eller hon spelar och att personen också 
i efterhand enkelt kan kopplas till de penningspel han eller hon spelat. Lagen kräver 
att spelarens identitet kontrolleras i fråga om penningspel som förmedlas elektroniskt, 
men det går att spela identifierat också vid andra försäljningsställen. Identifierat spe-
lande är ett sätt att förebygga oegentligheter och garantera konsumentens rättsskydd i och 
med att alla skeden i spelandet kan utredas tack vare den datatekniska övervakningen.  

4 Med ombud avses näringsidkare och sammanslutningar (t.ex. butiker och kiosker) som förmedlar 
deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till Veikkaus penningspel.
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Det här främjar också Veikkaus Ab:s rättsskydd och säkerställer att penningspelssys-
temet är tillförlitligt. Polisstyrelsen övervakar säkerställandet av konsumentens rätts-
skydd endast i fråga om lagstadgad penningspelsverksamhet som anordnas av inne-
havaren av ensamrätt.

5.1.1 Officiella övervakare

Polisstyrelsen förordnar officiella övervakare av penningspelsverksamheten. De offi-
ciella övervakarna ser till att spelreglerna för penningspelen iakttas vid anordnan-
det av penningspel. Övervakarna fastställer också resultatet och vinsternas antal eller 
belopp i tippnings-, vadhållnings- och totospel. Största delen av de officiella övervakar-
nas uppgifter utförs som tjänstearbete vid lotteriförvaltningen i Riihimäki. Dessutom 
utser Polisstyrelsen bland polisförvaltningens personal officiella övervakare som bere-
der och övervakar dragningen i Lotto- och Eurojackpot-spelen i Reklam-tv:s (tv-kanal 3)  
studio i Helsingfors och den extra dragningen av snabblotter med penningvinster i 
Veikkaus lokaler. Det berättas mer om de officiella övervakarna i underkapitel 5.3.4.

5.1.2 Rekommendationer till avgörande

För att tillhandahålla ett rättsskyddsmedel som garanterar penningspelarnas rätts-
skydd omfattar lotterilagen bestämmelser om ett förfarande för begäran om en rekom-
mendation till avgörande. Polisstyrelsens lotteriförvaltning kan på ansökan av en pen-
ningspelare ge en rekommendation till avgörande om meningsskiljaktigheter som 
gäller vinstbetalningen råder mellan spelaren och Veikkaus. Förfarandet för begäran 
om en rekommendation till avgörande gäller endast Veikkaus penningspelsverksam-
het. En rekommendation till avgörande får inte överklagas. Rekommendationen vin-
ner heller inte laga kraft eller rättskraft och utsökning får inte inledas med stöd av den. 
Vid en konflikt hindrar en rekommendation till avgörande inte penningspelaren eller 
penningspelssammanslutningen att väcka åtal eller ingå förlikning i allmän domstol. 

År 2012 fick Polisstyrelsen 68 ansökningar om en rekommendation till avgörande, 
år 2013 107 ansökningar, år 2014 64 ansökningar, år 2015 66 ansökningar och år 2016 
51 ansökningar. I fråga om meningsskiljaktigheter mellan penningspelssammanslut-
ningen och en penningspelare som inte berör vinstbetalning ges ingen rekommendation 
till avgörande utan ett utlåtande. På samma sätt går man till väga i fråga om ansökningar 
om en rekommendation till avgörande som inkommit för sent (över 30 dagar efter att 
resultaten fastställts).

Det krav på jämlik behandling av penningspelare i samma ställning som ingår i 
rättsskyddet för personer som deltar i penningspelsverksamhet innebär att även andra 
än penningspelare som ansökt om en rekommendation till avgörande på grund av  
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en meningsskiljaktighet som gäller en enskild vinstbetalning har rätt att tillräckligt 
snabbt få information om innehållet i rekommendationen till avgörande.

Polisstyrelsen övervakar att penningspelsbolaget följer en enhetlig linje i fråga om 
alla penningspelare som är i samma ställning. Veikkaus har en skyldighet att informera 
om vilka beslut bolaget har fattat utifrån rekommendationer till avgörande och att ge 
en penningspelare råd gällande hur personen ska agera för att få vinst vid en liknande 
meningsskiljaktighet där penningspelsbolaget tidigare har beslutat att betala vinst till 
en annan penningspelare. Förfarandet för informering togs i bruk 2015.

5.1.3 Utlåtanden

Polisstyrelsen kan ge utlåtanden och anvisningar gällande anordnandet av lotterier och 
tillsynen över anordnandet. Polisstyrelsen ger på begäran eller eget initiativ utlåtanden 
till Veikkaus, konsumenter, myndigheter och andra aktörer som behöver en tolkning 
av lagen. Utlåtandena är också ett sätt att trygga konsumentens rättigheter. En pen-
ningspelare kan begära ett utlåtande av Polisstyrelsen till exempel om förfarandet för 
begäran om rekommendation till avgörande inte kan tillämpas.

 Polisstyrelsens befogenheter omfattar tillsyn över lagenligheten i sådan penning-
spelsverksamhet om vilken föreskrivs i lotterilagen samt tillsyn över olaglig penning-
spelsverksamhet och marknadsföring av denna i Finland. Polisstyrelsen har inga medel 
för att garantera rättskyddet för penningspelare som spelar penningspel som tillhanda-
hålls av utländska penningspelsbolag i Finland. För att säkerställa ett trovärdigt ensam-
rättssystem och penningspelsbolagets verksamhetsförutsättningar ingriper Polissty-
relsen å andra sidan också i olaglig penningspelsverksamhet.

5.2.  FÖRhINDRANDE AV oEGENTLIGhETER och bRoTT

5.2.1 Ingripande i penningspelsverksamhet som strider mot lotterilagen

Tillsyn över penningspelsverksamhet som strider mot lotterilagen innebär att man ingri-
per i verksamhet och marknadsföring som strider mot lagen och behandlar initiativ som 
kommer utifrån förvaltningen. I Finland är all penningspelsverksamhet som anordnas av 
någon annan än den lagstadgade innehavaren av ensamrätt förbjuden och ska straffas i 
enlighet med strafflagen. Polisstyrelsen kan skicka en begäran om utlåtande till den som 
anordnar ett penningspel eller lämna en begäran om utredning till polisen för att utreda 
huruvida den som anordnar ett penningspel eller en annan aktör, till exempel en aktör 
som främjar sådan verksamhet, eventuellt gör sig skyldig till ett brott. 

Polisstyrelsen har sedan 2010 haft möjlighet att förbjuda att penningspel anordnas 
och marknadsförs. Polisstyrelsen kan förena förbuden med vite. Ett vite som är förenat 
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med ett förbud mot anordnande av penningspel döms ut av Polisstyrelsen medan ett 
vite förenat med ett förbud mot marknadsföring döms ut av marknadsdomstolen på 
ansökan av Polisstyrelsen. Tillsynen över marknadsföring av penningspelsverksamhet 
tas upp i kapitel 6.

5.2.2  Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Penningspel är en del av den ekonomiska verksamheten och därmed även ett eventu-
ellt medel för penningtvätt. Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism (444/2017), det vill säga den så kallade lagen om penningtvätt, berör utö-
ver penningspelsbolaget även de ombud som förmedlar deltagaranmälningar och del-
tagaravgifter i anslutning till de penningspel som penningspelsbolaget erbjuder. Ovan 
nämnda aktörer är enligt lagen skyldiga att på vissa grunder identifiera sina kunder, följa 
transaktioner som avviker från det normala i den egna verksamheten och anmäla tvivel-
aktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt. År 2016 gjordes 12 165 
anmälningar med anknytning till penningspel (anmälningar av såväl Veikkaus, RAY och 
Fintoto som PAF). Att penningspelandet i allt högre grad sker elektroniskt är en positiv 
sak när det gäller att förhindra penningtvätt eftersom de elektroniska penningspel som 
Veikkaus Ab erbjuder spelas via penningspelarens personliga spelkonto och penning-
spelaren därigenom identifieras.

Lagen om penningtvätt har förnyats till följd av det så kallade fjärde direktivet om 
penningtvätt (2015/849/EU) som utfärdades 2015. Lagändringen trädde i kraft den 3 juli 
2017. Till följd av lagändringen utvidgades lagens tillämpningsområde att omfatta alla 
typer av penningspel (med undantag för penningautomater utanför spelkasinon). Också 
ombud som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till de pen-
ningspel som penningspelsbolaget erbjuder omfattas numera av myndighetstillsynen. 
Den nya lagen framhäver på det sätt som direktivet kräver ett riskbaserat förfaringssätt 
och fastställer en skyldighet till såväl nationell och övervakarspecifik riskbedömning som 
riskbedömning av rapporteringsskyldiga för att kunna identifiera och bedöma riskerna 
för penningtvätt och finansiering av terrorism. I samband med lagreformen förnyades 
också påföljdssystemet och nya typer av administrativa påföljder togs i bruk.

FATF
EU-regleringen kring penningtvätt och terrorism baserar sig i stor utsträckning på 
de internationella normer som fastställts av aktionsgruppen mot penningtvätt FATF 
(Financial Action Task Force). FATF är ett mellanstatligt organ som fastställer stan-
darder och utvecklar förfaringssätt för att bekämpa penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Dessutom utför FATF kontroller i länderna i syfte att säkerställa att de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är 
tillräckliga. Finland är medlem i FATF. FATF:s standarder används i över 180 länder.  
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De första 40 rekommendationerna utfärdade FATF 1990 för att förhindra att finan-
sieringssystem missbrukas för att tvätta pengar som härstammar från droghandeln. 
Därefter har rekommendationerna bearbetats enligt förändringarna i penningtvätts-
brottsligheten, och de senaste rekommendationerna utfärdades i februari 2012.

5.3  DATATEKNISK ÖVERVAKNING

Den datatekniska övervakningen av penningspelsverksamheten är en av de mest cen-
trala tillsynsmetoderna och en modell för genomförande av tillsyn i dagens digitala 
värld av penningspel, där penningspel anordnas på internet. En systematisk, konse-
kvent och effektiv datateknisk övervakning är en viktig del av den stränga och tillför-
litliga tillsyn över penningspelsverksamheten som krävs för att upprätthålla den på 
ensamrätt baserade penningspelspolitiken i Finland.

Veikkaus har tillämpat systemet för tillsyn över penningspelsverksamheten sedan 
1989. Systemet utvecklas fortlöpande. Den senaste betydande reformen genomfördes 
2015, då anordningarna och programmen för tillsynssystemet uppdaterades så att de 
svarar mot den nuvarande mängden penningspel och det snabba spelsättet.

5.3.1  Övervakning av information om spelhändelser
Den datatekniska övervakningen av penningspelsverksamheten är i huvudsak riktig-
hetsövervakning. I penningspelen överförs information om spelhändelserna till den 
övervakande myndigheten, det vill säga till lotteriförvaltningens datatekniska över-
vakningssystem. I fortsättningen kommer dessutom information om spelhändelser i 
penningautomatspel som spelas i särskilda spelsalar och på spelplatser att överföras 
till övervakningen.

5.3.2  Användning av information om spelhändelser inom tillsynen
Det material om spelhändelser som lotteriförvaltningen förfogar över kan utnyttjas 
till exempel i störningssituationer eller vid misstanke om oegentligheter så att till-
synsmyndigheten kan granska och undersöka verksamheten inom det elektroniska 
penningspelssystemet och de val en penningspelare gjort i en penningspelssituation. 
Genom dessa åtgärder strävar den övervakande myndigheten efter att garantera pen-
ningspelarens rättsskydd och förhindra eventuella oegentligheter och brott. Vid behov 
kan informationen i materialet om penningspelshändelser användas som grund för de 
rekommendationer till avgörande och utlåtanden som lotteriförvaltningen ger.

Lotteriförvaltningen har under de senaste åren i betydande utsträckning utvecklat 
rapporteringen om tillsynen. Rapporteringen grundar sig på nämnda material om 
penningspelshändelser. Tack vare rapporteringen kommer den övervakande myn-
digheten inom en nära framtid att kunna analysera olika fenomen inom penning-
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spelandet. Analyserna kan leda till åtgärder för att minska de sociala och hälsomäs-
siga skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till. 

5.3.3  Krav på överföringen av information om spelhändelser i 
övervakningen

Lotteriförvaltningen har för all informationsöverföring som berör penningspelshän-
delser fastställt som krav att överföringen ska vara enhetlig, snabb, tillförlitlig och 
garantera integriteten i uppgifterna om penningspelshändelserna. En enhetlig över-
föring innebär att all information om penningspelshändelser ämnad att överföras 
till tillsynen också överförs. Utöver att snabbt överföra information strävar tillsynen 
också efter en så riskfri tillsyn som möjligt i syfte att inte påverka penningspelarens 
spelupplevelse. Tillförlitlighet innebär att information överförs utan avbrott så att 
man kan försäkra sig om att all information om penningspelshändelserna överförs. 
Med integritet avses att den information om penningspelshändelserna som överförs 
inte ändras under eller efter överföringen.

5.3.4  Förändringar i den officiella tillsynen till följd av utvecklingen i 
datatekniken

Systemet för datateknisk övervakning av penningspelsverksamheten gör det möjligt 
att till exempel övervaka dragningar i samband med penningspel i realtid, men största 
delen av den datatekniska övervakningen utförs i efterhand. Under 2012–2017 har 
övervakningen av dragningar och fastställandet av resultat tack vare utvecklingen av 
den datatekniska övervakningen kunnat avskiljas som en separat helhet bland de upp-
gifter som de officiella övervakarna har. De officiella övervakare som Polisstyrelsen för-
ordnat övervakar fortsättningsvis Lotto- och Eurojackpot-dragningarna i dragnings-
studion samt Veikkaus extra dragning av snabblotter med penningvinster. I fråga om 
penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel fastställer lotteriförvalt-
ningens tjänstemän resultaten som tjänstearbete. Det material om penningspelshän-
delser som ska övervakas fastställs och arkiveras helt och hållet i elektroniskt format.

Lag 444/2017. Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 
Lagen om penningtvätt.

2015/849/EU. Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och 
kommissionens direktiv 2006/70/EG.

Källor
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Marknadsföring av 
penningspel

 Ù marknadsföringen har en stor inverkan på konsumtionen 
av penningspel.

 Ù bestämmelserna om marknadsföring av penningspels-
verksamhet är strängare än för den vanliga 
konsumenthandeln.

 Ù Endast Veikkaus Ab får marknadsföra penningspel i 
Finland. 

 Ù marknadsföringen ska vara ansvarsfull och styra in 
efterfrågan på sådana penningspel som tillåts enligt 
lotterilagen.

 Ù Polisstyrelsen övervakar marknadsföringens lagenlighet 
och kan vid behov utfärda ett beslut om förbud som gäller 
marknadsföring.

kAPItEL 6.
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marknadsföring av penningspel syns och hörs i praktiskt taget alla medier. 

Ny teknik har tagits i bruk, till exempel har internet och sociala medier bör-

jat användas i allt större utsträckning, vilket har gjort det lättare att få till-

gång till penningspel och i betydande grad ökat och effektiviserat marknads-

föringen. marknadsföringen av penningspel regleras genom de allmänna 

bestämmelserna i konsumentskyddslagen och specialbestämmelserna 

om marknadsföring i lotterilagen. marknadsföringen av penningspel reg-

leras hårdare än marknadsföring av vanlig affärsverksamhet och konsu-

menthandel. marknadsföring är en grundläggande rättighet som omfattas 

av den skyddade yttrandefriheten även om den inte hör till kärnområ-

dena för utnyttjande av yttrandefriheten, såsom samhällelig påverkan.  

 

marknadsföring har till och med ännu större betydelse än vanligt då det hand-

lar om att främja försäljningen av penningspelstjänster eftersom marknadsfö-

ring av penningspel via elektroniska kanaler ofta via en länk leder konsumen-

ten direkt till en webbplats där konsumenten kan spela penningspel. Då har 

marknadsföringen tidsmässigt en nära koppling till tillgången till penningspel.

6.1  mARKNADSFÖRING AV PENNINGSPEL I FINLAND

Det har ansetts nödvändigt att begränsa marknadsföringen av penningspel för att före-
bygga och minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Begränsning-
arna gäller främst innehållet i marknadsföringen. Det finns inga exakta bestämmel-
ser gällande mängden marknadsföring, men tillsynen över marknadsföringen riktas 
även till detta. 

Konsumentskyddslagen (38/1978) omfattar allmänna krav som gäller marknadsfö-
ring som riktas till konsumenter. I lotterilagen finns mer detaljerade bestämmelser om 
marknadsföring. Sådana bestämmelser är nödvändiga på grund av penningspelsverk-
samhetens särskilda natur. Lotterilagen innehåller en bestämmelse där det uttryck-
ligen definieras vad som betraktas som marknadsföring av penningspel. Marknads-
föring är i första hand reklam som förmedlar associationer eller indirekt reklam för 
en produkt i samband med reklam för en annan produkt. Utöver det som nämns ovan 
kan också annat främjande av försäljningen betraktas som sådan marknadsföring som 
avses i lotterilagen. 

Endast Veikkaus Ab får marknadsföra sina penningspel i Finland. Detta gäller även 
marknadsföring av företagets image. All tillåten marknadsföring ska grunda sig på ett 
kanaliseringsbehov. Syftet med marknadsföringen ska vara att styra konsumenterna 
till tillåtna penningspel som anordnas med stöd av lotterilagen. Kanaliseringen ska 
emellertid genomföras så att marknadsföringen inte främjar penningspelande som ger 
upphov till sociala eller hälsomässiga skadeverkningar. Det är inte tillåtet att främja 
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försäljningen av penningspel enbart i syfte att öka avkastningen av penningspel. Mark
nadsföringen får heller inte riktas till minderåriga eftersom åldersgränsen för att spela 
penningspel är 18 år. 

Dessutom har det fastställts separata, strängare begränsningar gällande mark
nadsföring av penningspel som medför särskild risk för skadeverkningar. Penning
spel som betraktas vara skadligare än andra är till exempel penningautomatspel, 
poker och andra kortspel, vadhållningsspel och penningspel med snabb spelrytm 
på internet. Endast så kallad spelobjektinformation får ges, det vill säga information 
om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, sannolikheten att vinna och vin
ster. Upplevelseorienterad marknadsföring av penningspel är förbjuden om platsen 
där penningspelet finns inte är en spelsal, ett kasino eller en travbana. Från början 
av 2017 har det dock varit tillåtet att göra reklam för ifrågavarande penningspel i 
Veikkaus Ab:s tjänst för penningspel om penningspelaren loggat in i tjänsten.

Polisstyrelsen ansvarar för tillsynen över marknadsföringen av penningspel i Fin
land. Tillsynen riktas till Veikkaus Ab:s marknadsföring. Genom tillsynen bekämpas 
dessutom andra penningspelsaktörers marknadsföring som riktas till Finland. Polis
styrelsen övervakar också att konsumentskyddslagen (38/1978) iakttas i marknads
föringen av penningspel.

Vid bedömningen av marknadsföringens lagenlighet följs att marknadsföringen 
iakttar bestämmelserna såväl i fråga om enskilda faktorer som i sin helhet. Polisstyrel
sen sammanställde 2015 sin tolkning av lagen gällande marknadsföring av penning
spel i dokumentet ”Polisstyrelsens riktlinjer om marknadsföring av penningspel” [2]. 
Dokumentet omfattar den övervakande myndighetens tolkningspraxis i frågor kring 
marknadsföringen av olika penningspel. 

Polisstyrelsen övervakar Veikkaus Ab:s marknadsföring med många olika 
administrativa metoder, till exempel genom att begära utredningar, ge utlåtanden 
om marknadsföring och vid behov förbjuda marknadsföring den anser strida 
mot lagen. Vid tidpunkten för publikationen har Polisstyrelsen två gånger gett 
penningspelsbolaget ett sådant förbud. De beslut om förbud som utfärdades 2015 
gällde överdriven och aggressiv marknadsföring vid kassor i butiker som fungerade 
som försäljningsställen samt reklam för ett penningspel som förenades med en 
särskild risk för problemspelande. 

I strafflagen (578/2011) föreskrivs dessutom att lagstridig marknadsföring som 
bedrivs av den enda penningspelsaktör som tillåts enligt lotterilagen, det vill säga 
Veikkaus Ab, är ett straffbart lotteribrott. Likaså bekämpar Polisstyrelsen genom 
administrativa förfaranden marknadsföring av sådan penningspelsverksamhet som 
inte bedrivs av Veikkaus Ab. Vid behov kan Polisstyrelsen meddela ett med vite 
förenat förbud mot att anordna penningspel. Förbudet kan gälla anordnandet eller 
marknadsföringen av ett penningspel. 
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Figur 6a. Beskrivning av lotterilagens reglering av marknadsföringen av penningspel

Förbjuden marknadsföring
enligt Lotterilagen  

14 b § och 62 §  
2 mom./1

Tillåten marknadsföring
Lotterilagen 14 b §

Kanaliseringsbehov

marknadsföring 
av Veikkaus  

företagsimage

marknadsföring 
av gröna  

penningspel

marknadsföring av  
röda penningspel  

i spelsalar,  
vid travbanor,  
i kasinon och  

på spelwebbplatser.

Information om spelobjekt som avses  
i Lotterilagen 14.2. b §

Kanaliseringsbehov: marknadsföringen av de pen-
ningspel som Veikkaus Ab anordnar ska styra in 
efterfrågan på penningspel på sådan penning-
spelsverksamhet som bedrivs enligt lotterilagen.

”Gröna och röda penningspel”: I slutrapporten om 
projektet [1] för en förnyelse av lotterilagen lis-
tas fem egenskaper med anknytning till penning-
spel som har ansetts ha särskild inverkan på ris-
ken för spelberoende och problemspelande. Dessa 
egenskaper är a) speltakten, b) chansen till vinst 
i ett spel, c) snabbt tillgänglig vinst, d) skicklig-
hetens betydelse och växelverkan samt e) utbu-
det. Dessa egenskaper har sedermera inskrivits 
i regeringspropositionen (96/2008). Som gröna 
penningspel, det vill säga spel förenade med min-
dre risk för problem spelande, betraktas snabblot-
ter (dvs. papplotter), tippningsspel, penningau-
tomaten Pajazzo samt vissa totospel. Röda spel, 
som är förenade med särskild risk för spelproblem, 
har i regeringens proposition (96/2008) ansetts 
omfatta åtminstone penninglotterier som anord-
nas på internet (dvs. webblotter), vadhållnings-
spel, de flesta penningautomater, kasinon och 
kasinospel.

Information om spelobjekt: Information om spe-
lobjekt får ges i fråga om röda penningspel som 
anordnas av Veikkaus Ab. med information om 
spelobjekt avses information om spelobjekten, 
spelplatserna, spelvillkoren, spelavgifterna, san-
nolikheten att vinna och vinster. Det är alltså fråga 
om ett undantag från marknadsföringsförbudet 
för röda spel.

Förbjuden marknadsföring: marknadsföring av 
andra penningspel än de som anordnas av Veikkaus 
Ab eller av en anordnare av sådana penningspel 
är förbjuden marknadsföring. marknadsföring av 
Veikkaus Ab:s penningspel kan strida mot bestäm-
melserna om marknadsföring av penningspel om 
marknadsföringen till exempel beskriver rikligt 
penningspelande på ett positivt sätt eller om den 
riktas till minderåriga. Reklam för ovan nämnda 
röda penningspel som anordnas av Veikkaus Ab eller 
annan upplevelserelaterad marknadsföring är för-
bjuden marknadsföring.
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6.2  GRÄNSÖVERSKRIDANDE mARKNADSFÖRING

Utbudet av penningspel som riktas till Finland från utlandet främjas genom riklig 
marknadsföring även om endast Veikkaus Ab får anordna och marknadsföra penning-
spel. Vid bedömning av annan marknadsföring än den som Veikkaus Ab genomför är 
det viktigt att beakta i vilken mån marknadsföringen riktas just till Finland. Det finns 
särskilda bestämmelser enligt vilka marknadsföring i tryckta publikationer som säljs i 
Finland inte är förbjuden såvida den inte särskilt riktas till Finland eller det huvudsak-
liga målet med publikationen inte är marknadsföring av penningspel.

Marknadsföring ska också avskiljas från samhällelig påverkan, som handlar om att 
utnyttja den yttrandefrihet som tryggas genom grundlagen. Också marknadsföring 
innebär att yttrandefriheten utnyttjas, dock i så pass mycket mindre mån att den har 
kunnat begränsas genom lotterilagen.

Det förekommer rikligt med marknadsföring som strider mot lotterilagen, i syn-
nerhet på internet och sociala medier. Dessutom har mängden reklam som förmed-
las via e-post och till och med textmeddelanden ökat. Penningspel marknadsförs i stor 
omfattning på finska, vilket i kombination med andra faktorer tyder på att marknads-
föringen riktas till konsumenter som bor i Finland. 

Penningspel marknadsförs ofta från utlandet och ofta försöker man dölja varifrån 
marknadsföringen härstammar. Polisstyrelsen har varje år utfärdat många utlåtan-
den och anmärkningar gällande marknadsföring som strider mot lagen. Dessutom 
är anordnande och marknadsföring av penningspel gärningar som kan straffas som 
penningspelsbrott (lag 578/2011). 

Polisstyrelsen har förbjudit lagstridig marknadsföring av penningspelsverksamhet 
bland annat i fall där penningspel har marknadsförts på webbplatser eller radio. Dessutom 
har idrottslag som ingått sponsoravtal förbjudits att marknadsföra penningspel. Finland 
har tills vidare ringa rättspraxis gällande marknadsföring av penningspel.

[1]  Inrikesministeriet (2007). Slutrapport av projektet för en revision av lotterilagen 
(på finska). Sm064:00/2007. Helsingfors: Inrikesministeriet.  
http://docplayer.fi/2025052-Arpajaislakihankkeen-loppuraportti.html

[2]  Polisstyrelsen (2015). Polisstyrelsens riktlinjer om marknadsföring av 
penningspel. PoL-2015-7474. Riihimäki: Polisstyrelsen/lotteriförvaltningen. 
http://www.arpajaishallinto.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/
embeds/arpajaishallintowwwstructure/63294_markkinointialinjaukset_
SV.pdf?5536077a6cf3d488

RP 96/2008. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 
lotterilagen samt 2 och 7 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden.

Lag 38/1978. Konsumentskyddslagen.

Lag 578/2011. Lagen om ändring av 17 kap. 16 a och 16 b § i strafflagen.

Källor
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48LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017 4949LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017

Vad vet vi  
om hur utbrett  
penningspelandet är?

 Ù Finländarnas penningspelande har ökat mellan 2007  
och 2015.

 Ù Nästan var fjärde person som svarade på 
befolkningsenkäten 2015 hade spelat minst  
fyra typer av penningspel under föregående år.

 Ù Penningspelandet på internet har ökat något mellan  
2011 och 2015.

 Ù År 2015 förhöll sig nästan hälften av dem som svarade på 
befolkningsundersökningen positivt till penningspelande.

kAPItEL 7.

4949LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017
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 Finländarnas penningspelande har sedan 2003 följts genom befolknings-

undersökningar. Det senaste materialet samlades in våren 2015 [1] och enkä-

ten besvarades då av 4 515 finländare. I det här kapitlet beskrivs hur fin-

ländarnas penningspelande förändrats över tid med hjälp av resultaten av 

befolkningsundersökningen Finländarnas penningspel från 2007, 2011 och 

2015. I kapitlet fokuseras på hur resultaten fördelas enligt kön och ålder. 

För att bättre kunna jämföra resultaten har endast de svar som personer i 

åldern 15–74 år gett tagits med vad gäller materialet från 2007. Resultaten 

av befolkningsundersökningen Finländarnas penningspel har kompletterats 

med information från andra inhemska befolkningsundersökningar.

7.1  DET ÄR VANLIGT ATT SPELA PENNINGSPEL I FINLAND

Utifrån resultaten från 2015 hade 80 procent av respondenterna spelat penningspel 
under föregående år. På befolkningsnivå motsvarar siffran cirka tre miljoner finlän-
dare. Penningspelande var tio procentenheter vanligare bland män än bland kvinnor. 
Finländarna spelade i genomsnitt 2,3 olika typer av penningspel under föregående 
år. Veikkaus lotto- och lottspel samt Penningautomatföreningens penningautomatspel 
som finns på andra platser än kasinon har redan i många år varit de mest spelade pen-
ningspelen. I Kymmenedalen, Södra Karelen, Österbotten, Mellersta Österbotten och 
Södra Österbotten spelas mest penningspel. Penningspelandet på internet ökade med 
tre procentenheter mellan 2011 och 2015.

7.2  ÅLDER DÅ PENNINGSPELANDET INLEDS

Under 2009–2011 harmoniserades åldersgränsen för alla penningspel till 18 år. Enligt 
resultaten från befolkningsenkäten 2015 var genomsnittsåldern då man började spela 
penningspel 17,7 år. Hälften av respondenterna hade börjat spela penningspel då de 
var under 17 år och 75 procent då de var under 21 år. Den genomsnittliga åldern varie-
rade mellan olika åldersgrupper (figur 7a). De respondenter som var 45 år eller äldre 
hade börjat spela penningspel senare än de yngre åldersgrupperna.
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Figur 7a. Genomsnittsålder för att börja spela penningspel enligt åldersgrupp (%)

7.3  PENNINGSPELANDETS FREKVENS

Män spelade typiskt penningspel en gång per vecka (30 %) medan kvinnor spelade mer 
sällan än en gång i månaden (31 %). Ungefär en tredjedel (34 %) av respondenterna spe-
lade penningspel minst en gång per vecka (män 42 %, kvinnor 26 %). Sex procent av 
respondenterna hade aldrig spelat penningspel.

Finländarnas penningspelande har ökat med sju procentenheter mellan 2007 och 
2015 (figur 7b). Mellan 2007 och 2015 ökade penningspelandet mest bland personer 
som spelade mer sällan än en gång per vecka. Kvinnor började spela mer penningspel 
mellan 2007 och 2011. En ökning iakttogs endast bland 25–34-åriga och 65–74-åriga 
kvinnor som spelade mer sällan än en gång per månad. Män började däremot spela 
mindre penningspel mellan 2011 och 2015.
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Figur 7b. Penningspelandets frekvens 2007, 2011 och 2015, enligt åldersgrupp (%)

I åldersgrupperna 18–24 år och 65–74 år ökade penningspelandet mellan 2011 och 
2015. Samtidigt iakttogs en stor minskning bland minderåriga. Det faktum att ålders-
gränserna för penningspel har harmoniserats till 18 år har bidragit till att minska pen-
ningspelandet bland minderåriga. Å andra sidan hade 37 procent av de minderåriga 
spelat penningspel 2015 trots att åldersgränsen är 18 år.

Ungdomars penningspelande har granskats i enkäterna Hälsa i skolan, undersök-
ningarna om hälsovanor bland unga och undersökningen om ungdomars penningspel 
från 2006 [2]. Det har observerats att penningspelandets frekvens har en koppling till 
riskbeteende och svagare hälsa bland unga. En undersökning om unga har visat att det 
finns en koppling mellan flickor och pojkar som spelar mer sällan än en gång per månad 
och riskbeteende.
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7.4  SPELANDE AV oLIKA TyPER AV PENNINGSPEL

År 2015 hade en fjärdedel (23 %) av de som besvarade enkäten spelat minst fyra olika 
typer av penningspel. Många typer av penningspel var vanligare bland män än bland 
kvinnor. Andelen personer som spelar tre eller flera olika typer av penningspel hade ökat 
med fem procentenheter bland män och med tre procentenheter bland kvinnor sedan 
2007 (figur 7c).

Figur 7c. Antal olika typer av penningspel som spelades 2007, 2011 och 2015 (%)

Resultaten från 2015 visar att män mest spelade Veikkaus lotto- och lottspel samt 
Penningautomatföreningens penningautomatspel medan de populäraste typerna 
av penningspel bland kvinnor var Veikkaus lotto- och lottspel samt andra dagliga 
lotteri spel. Män spelade alla typer av penningspel i högre grad än kvinnor, med 
undantag för Veikkaus lottspel.

I tabell 7d visas vilka typer av penningspel som spelades mest bland olika åldersgrup-
per. Av tabellen framgår att de två mest spelade typerna av penningspel bland ålders-
grupperna 25–34 år och äldre var desamma, därefter varierade det vilka spel som kom 
på tredje och fjärde plats. Däremot var de mest spelade penningspelen bland de två 
yngsta åldersgrupperna inte desamma som bland de äldre åldersgrupperna.
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De finländska penningspelarna kan utifrån preferenserna vad gäller penningspel 
indelas i

•	 sporadiska penningspelare
•	 spelare som spelar lottospel och penningautomatspel
•	 spelare som spelar lottospel, skraplotter och vissa penningautomatspel
•	 spelare som spelar hästspel
•	 sportvadhållare och spelare som spelar penningautomatspel och
•	 personer som spelar alla typer av penningspel.

TAbell 7d. De mest spelade typerna av penningspel enligt åldersgrupp 2015

det mest  
spelade 
penningspelet

det näst mest  
spelade
penningspelet

det tredje mest
spelade 
penningspelet

det fjärde mest
spelade 
penningspelet

15−17 
-åringar

Penningspel som 
spelas på båtarna 
till Sverige och 
Estland (19 %)

Penningautomat- 
spel som spelas 
annanstans än i  
kasinon (19 %)

Veikkaus 
lottspel (16 %)

Veikkaus  
vadhållning (8 %) /
privat vadhållning 
och/eller kortspel 
med penningin-
satser (8 %)

18−24 
-åringar

Penningautomat-
spel som spelas  
annanstans än i 
kasinon (55 %)

Veikkaus 
lottspel (53 %)

Veikkaus Lotto, 
Eurojackpot,  
Viking Lotto eller  
Joker (52 %)

Veikkaus  
vadhållning (21 %)

25−34 
-åringar

Veikkaus Lotto, 
Eurojackpot,  
Viking Lotto eller 
Joker (69 %)

Veikkaus 
lottspel (55 %)

Penningautomat- 
spel som spelas 
annanstans än i  
kasinon (47 %)

Veikkaus övriga 
dagliga lotterispel, 
t.ex. Keno och 
Naapurit
(22 %)

35−49 
-åringar

Veikkaus Lotto, 
Eurojackpot,  
Viking Lotto eller 
Joker (76 %)

Veikkaus 
lottspel (55 %)

Penningautomat- 
spel som spelas 
annanstans än i  
kasinon (30 %)

Veikkaus övriga 
dagliga lotterispel, 
t.ex. Keno och 
Naapurit 
(24 %)

50−64 
-åringar

Veikkaus Lotto, 
Eurojackpot,  
Viking Lotto eller 
Joker (78 %)

Veikkaus 
lottspel (40 %)

Veikkaus övriga 
dagliga lotterispel, 
t.ex. Keno och 
Naapurit 
(26 %)

Penningautomat- 
spel som spelas 
annanstans än i  
kasinon (22 %)

65−74 
-åringar

Veikkaus Lotto, 
Eurojackpot,  
Viking Lotto eller 
Joker (71 %)

Veikkaus 
lottspel (32 %)

Veikkaus övriga 
dagliga lotterispel, 
t.ex. Keno och 
Naapurit 
(21 %)

Penningautomat- 
spel som spelas 
annanstans än i  
kasinon (13 %)
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7.5  PENNINGSPELANDE PÅ INTERNET

År 2015 hade 24 procent av dem som deltog i undersökningen spelat penningspel på 
internet under föregående år (figur 7e). Männens andel var 13 procentenheter högre än 
kvinnornas. Penningspelande på internet var allmännast bland 25–34-åringar (38 %) 
och 35–49-åringar (30  %). Spelandet av penningspel på internet ökade bland både 
kvinnor och män och i alla åldersgrupper över 34 år mellan 2011 och 2015.

En undersökning som gjorts på basis av materialet Befolkningens användning av 
informations- och kommunikationsteknik visade att det fanns en nära koppling mel-
lan penningspelande på internet, det manliga könet och ung ålder [3]. Personer som 
spelar penningspel på internet har också oftare ett arbete än de som endast spelar pen-
ningspel i butiker och på liknande platser. Personer som spelar penningspel på internet 
spelar också oftare flera olika typer av penningspel samtidigt samt även video-, kon-
sol-, dator- och mobilspel som inte spelas med pengar eller penninginsatser. Kvinnor 
som spelar penningspel på internet har oftare en koppling till riskspelande och pen-
ningspelsproblem än män.

Figur 7e. Penningspelande på internet enligt kön 2011 och 2015 (%)
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7.6  bEFoLKNINGENS ATTITyDER TILL PENNINGSPELANDE

Attityderna till penningspelande har sedan 2011 kartlagts i befolkningsenkäter med 
hjälp av indikatorn Attitudes Towards Gambling (ATGS). I tolkningen av det totala 
poängantal som indikatorn ger speglar under 24 poäng en negativ attityd, 24 poäng en 
neutral attityd och över 24 poäng en positiv attityd till penningspelande.

År 2015 förhöll sig nästan hälften (49 %) av dem som svarade på befolkningsenkä-
ten positivt till penningspelande. Män har en klart positivare inställning än kvinnor. 
Internationella undersökningar har visat på samma resultat [4,5,6]. Personer i åldern 
18–49 år hade den positivaste attityden, medan personer under 18 år hade den nega-
tivaste. En internationell jämförelse visar att finländarna förhåller sig ovanligt posi-
tivt till penningspelande. Finländarna har fått en positivare attityd sedan 2011 (med 
undantag för minderåriga).

Befolkningsundersökningar visade att män i åldern 18–54 år hade en positiv atti-
tyd redan 2011 (figur 7f). År 2015 hade också 55–64-åriga män fått en positivare 
inställning. Samma år förhöll sig också 25–34-åriga kvinnor positivt till penningspe-
lande. I tidigare internationella undersökningar som utnyttjat ATGS-indikatorn har 
befolkningens attityder allmänt taget, enligt åldersgrupp eller kön inte varit positiva. 

Figur 7f. Attityder till penningspelande 2011 och 2015; totala poäng för kvinnor och män 
enligt åldersgrupp
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Hur mycket pengar är  
i rörelse i spelen?

 Ù Enligt resultaten från befolkningsenkäten Finländarnas 
penningspel 2015 konsumerade finländarna  
1 487 miljoner euro på penningspel.

 Ù Varje penningspelare använde i genomsnitt 494,02 euro 
per år.

 Ù män spenderade 75 procent av de finländska 
penningspelarnas totala förbrukning.

 Ù Personer med låga inkomster konsumerade klart mer än 
andra, om den månatliga penningspelskonsumtionen 
ställs i proportion till penningspelarens nettoinkomster.

 Ù Under hälften (46 %) av penningspelen konsumerades  
av personer som har kontroll över sitt penningspelande,  
en dryg femtedel (23 %) av problemspelare och nästan  
en tredjedel av riskspelare (31 %).

kAPItEL 8.
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 I det här kapitlet behandlas konsumtionen av penningspel i Finland, huvud-

sakligen utifrån resultaten av befolkningsenkäten Finländarnas penningspel 

2015 [1]. År 2015 spenderade finländarna sammanlagt 1 329 miljoner euro 

på penningspel. Varje penningspelare konsumerade i genomsnitt 494,02 euro 

per år. Den totala konsumtionen har beräknats utifrån de uppgifter om kon-

sumtionen som respondenterna uppgett. En dryg tiondel av dem som deltog i 

undersökningen uppgav inga uppgifter om sin konsumtion. om man i beräk-

ningen antar att den totala konsumtionen är lika stor hos penningspelare som 

uppgett och som låtit bli att uppge hur mycket de spenderar, skulle den totala 

konsumtionen i Finland ha varit 1 487 miljoner euro [2].

8.1  HUR myCKET PENGAR ANVÄNDS FÖR ATT SPELA?

Enligt resultaten från befolkningsenkäten från 2015 spenderade finländarna i genom-
snitt 11,30 euro på penningspel per vecka. Män använde 14,50 euro per vecka på pen-
ningspel medan motsvarande summa hos kvinnor var 7,27 euro. Å andra sidan påverkas 
den genomsnittliga konsumtion per vecka som respondenterna uppger också av hur ofta 
de spelar penningspel, varvid konsumtionssiffrorna är aningen lägre. Om konsumtionen 
av penningspel ställs i förhållande till hur ofta personen spelar penningspel, använder 
män i genomsnitt 12,75 euro på penningspel medan kvinnor använder 5,34 euro.

Internationella undersökningar har dock visat att penningspelare har en tendens att 
underskatta den summa de spenderar på penningspel. Därför är den totala konsum-
tion som beräknats utifrån material från enkätundersökningar typiskt lägre än de siff-
ror registeruppgifter visar (t.ex. penningspelsbolagens uppgifter om konsumtionen) 
(kapitel 9).

8.2  FRÅN VEm KommER PENGARNA?

Män stod för 75 procent av den totala konsumtionen av penningspel i Finland 2015. 
Vid en närmare granskning av åldersgrupperna kan konstateras att penningspelare i 
åldern 25–34 år (22 %) och 55–64 år (28 %) stod för de största procentuella andelarna 
av hela befolkningens totala konsumtion (figur 8a). Det förekom skillnader mellan 
mäns och kvinnors penningspelskonsumtion i olika åldersgrupper [3]: kvinnor över 
54 år stod för största delen (63 %) av kvinnornas totala konsumtion, medan motsva-
rande andel bland män i samma ålder var 37 procent. Å andra stod män i åldern 25–44 
år för över en fjärdedel (27 %) av männens totala konsumtion, medan motsvarande 
andel bland kvinnor i samma åldersgrupp var åtta procent. Personer under 18 år stod 
för 0,3 procent av penningspelskonsumtionen.
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Figur 8a. Fördelning av finländarnas totala konsumtion av penningspel enligt åldersgrupp (%)

En granskning av penningspelarnas utbildning visar att största delen av den totala 
konsumtionen konsumerades av personer som avlagt en utbildning på andra stadiet 
(71 %), medan personer med högskoleutbildning stod för 13 procent av den totala 
konsumtionen. Merparten (64 %) av penningspelskonsumenterna arbetade. Å andra 
sidan stod pensionärer, arbetslösa och permitterade för nästan en tredjedel (31 %) av 
den totala konsumtionen.

En analys av nettoinkomsterna visar att penningspelare som tjänar över 1 500 euro 
spelade den största delen (69 %) av den totala konsumtionen. Om man granskar hela 
befolkningens och mäns konsumtion av penningspel per vecka enligt penningspela-
rens nettoinkomster, var konsumtionen allt som allt större ju större nettoinkomster 
penningspelaren hade (figur 8b). För kvinnors del hade konsumtionen av penningspel 
i olika nettoinkomstklasser däremot inte en lika direkt koppling till nettoinkomsterna.
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Figur 8b. Finländarnas konsumtion av penningspel per vecka i olika nettoinkomstklasser (%)

Konsumtionen av penningspel ser annorlunda ut om penningspelarnas månatliga 
penningspelskonsumtion ställs i förhållande till nettoinkomsterna. Personer med 
små inkomster spenderar klart mer på penningspel i förhållande till sina inkomster 
(figur 8c). Konsumtionen är i förhållande till inkomsterna klart större bland perso-
ner som tjänar 1 000 euro netto eller mindre än i de övriga nettoinkomstklasserna. 
I synnerhet den andel av nettoinkomsterna som män med låga inkomster spenderar 
på penningspel är avsevärd.
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Figur 8c. Finländarnas månatliga konsumtion av penningspel i förhållande till 
nettoinkomsterna (%) i olika nettoinkomstklasser

Enligt resultaten från befolkningsenkäten från 2015 fanns det ett samband mellan å 
ena sidan penningspelandets frekvens, penningspelande på internet och penningspels-
problemets allvarlighetsgrad och å andra sidan en riklig konsumtion av penning spel. 
Över hälften (53 %) av den totala konsumtionen av penningspel kom från personer 
som spelar flera gånger per vecka och en dryg tredjedel (38 %) från personer som spe-
lar en gång per vecka. Personer som spelade på internet stod för hälften (52 %) av pen-
ningspelskonsumtionen. I synnerhet kvinnor konsumerade mer pengar då de spelade 
på internet än om de spelade i butiker och på liknande platser.

I befolkningsenkäten kartlades också olika riskfaktorer och skadeverkningar med 
anknytning till penningspelande (kapitel 10). Personer som hade kontroll över sitt spe-
lande stod för mindre än hälften (46 %) av penningspelskonsumtionen. En dryg femte-
del (23 %) av penningspelskonsumtionen kom från penningspelare som hade ett pen-
ningspelsproblem och nästan en tredjedel (31 %) från spelare på risknivå (figur 8d).
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Figur 8d. Den totala konsumtionens procentuella fördelning enligt penningspelsproblemets 
allvarlighetsgrad
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[1]  Salonen, A. & Raisamo, S. (2015). Finländarnas penningspel 2015. Penningspel, 
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avkastning  
av penningspels-
verksamheten

 Ù Avkastningen av penningspel har ökat stadigt oberoende 
av konjunkturväxlingar i ekonomin.

 Ù Avkastningen av penningspel är en fördelaktig bieffekt  
av och inte en grund för ensamrättssystemet.

 Ù År 2016 uppskattades att finländarna (inklusive PAF) 
spenderade 170 miljoner euro på penningspel till utlandet.

kAPItEL 9.
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 I EU-domstolens rättspraxis har ansetts att man genom lotteriverksam-

het kan finansiera samhällelig verksamhet, såsom välgörenhetsarbete, idrott 

eller kultur. Finansiering av viktiga objekt kan dock inte betraktas som en 

objektiv legitim grund för penningspelssystemet. Att avkastningen används 

för allmännyttig verksamhet kan enligt rättspraxisen endast anses vara en 

fördelaktig bieffekt av systemet (C-275/9, punkt 60).

Genom avkastningen av penningspel har man redan i flera årtionden kunnat 

understöda idrott, kultur, vetenskap, konst, social- och hälsoorganisationers 

verksamhet, rehabilitering och vård av krigsinvalider och frontveteraner samt 

hästuppfödning och hästsport. En betydande del av avkastningen används 

således på ett sätt som gagnar det finländska samhället via staten eller olika 

organisationer [1]. Avkastningen av penningspel har ökat stadigt från år till år 

trots allmänna konjunkturväxlingar i ekonomin. Förnyandet av lotterilagen 

i början av 2017 påverkade allokeringen av avkastningen av penningspel och 

förfaringssätten kring detta.

I tabell 9a presenteras Veikkaus Ab:s omsättning år 2017 enligt penningspel och penning-
spelsgrupp. Penningspelsbolaget erbjuder tre typer av penningspel: hasardspel (t.ex. Lotto, 
Eurojackpot och Keno), penningspel med snabb rytm (t.ex. penningautomater, skraplotter, 
digitala penningspel och lotterispel) och skicklighetsspel (t.ex. vadslagning med fasta odds, 
stryktips och totospel). År 2017 var ett framgångsrikt år för penningautomaterna, skraplot-
terna, eLotterna och andra digitala spel: de stod för 38, 3 procent av hela omsättningen [2]. 

TAbell 9a. Veikkaus Ab:s omsättning enligt penningspel och penningspelsgrupp (milj. euro) 
år 2017

2017 omsättning %
Lotto 344 815 10,7
Eurojackpot 213 857 6,6
Vikinglotto 85 327 2,6
Tilläggsspel 105 659 3,3
Keno 338 325 10,5
Övriga dagliga lotterispel 66 868 2,1

Skraplotter 138 702 4,3
eLotter och andra digitala spel  275 930 8,5
Penningautomatspel 821 842 25,4

Vadslagning med fasta odds 379 861 11,8
Vadslagning med varierande odds 108 919 3,4
Stryktips 76 936 2,4
Totospel 101 367 3,1
Andra totospel 130 595 4
Bordspel* 41 855 1,3
PENNINGSPELSGRUPPERNA SAMMANLAGT 3 230 858 100

*   I omsättningen för lottdragningen i penningautomat- och bordspel ingår inte de utbetalade vinsterna.
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9.1  SPELTÄCKNING

Den summa pengar som spenderats på penningspel beskrivs bäst av speltäckningen (eng. 
Gross Gaming Revenue, GGR), med vilken avses skillnaden mellan de insatser som gjorts 
i penningspel och de vinster som betalats till penningspelarna (se tabell 9i). Med spel-
försäljning avses alla summor som rör sig i försäljningen av penningspel, av vilka enligt 
statsrådets förordning en andel som är lika stor som återbetalningsprocenten i varje pen-
ningspel återkommer till penningspelaren för att eventuellt spelas på nytt. I modellen 
med tre penningspelsbolag returnerades vinster till penningspelarna enligt följande:

•	 Veikkaus Ab betalade beroende på penningspelet 40–95 procent  
av penningspelsavgifterna som vinst.

•	 RAY betalade i genomsnitt 70–99,9 procent av den totala omsättningen  
av de penningspelsavgifter som inflöt varje kalenderår som vinst.

•	 Fintoto Ab betalade beroende på penningspelet 65–90 procent  
av penningspelsavgifterna som vinst.

I tabell 9b granskas utvecklingen av ensamrättsbolagens speltäckning under en period 
på tio år.

TAbell 9b. Penningspelsbolagens speltäckning 2006–2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAy [miljoner €] 656 652 658 649 673 737 773 790 775 795 808

Veikkaus [miljoner €] 659 678 720 767 802 832 826 836 863 885 918

Fintoto [miljoner €] 53 55 55 53 50 51 68 68 63 63 64

Totalt [miljoner €] 1369 1385 1433 1468 1525 1620 1667 1693 1701 1743 1790

RAy [ %] 47,9 47 45,9 44,2 44,1 45,5 46,4 46,6 45,5 45,6 45,1

Veikkaus [%] 48,2 49 50,2 52,2 52,6 51,3 49,5 49,4 50,7 50,8 51,3

Fintoto [%] 3,9 4 3,8 3,6 3,3 3,2 4,1 4 3,7 3,6 3,6
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9.2  FÖRDELNING AV SPELAVKASTNINGEN

År 2016 var Veikkaus, Penningautomatföreningens och Fintotos sammanlagda resultat
1 031,8 miljoner euro, vilket intäktsfördes till staten för understöd och användningsän-
damål som beviljades förmånstagare. Resultatet förbättrades med sammanlagt 39,8 mil-
joner euro (+4 %) jämfört med året innan. Penningspelsbolagen betalade sammanlagt 
214,7 miljoner euro i lotteriskatt till staten och sammanlagt 172,7 miljoner euro i försälj-
ningsprovision till de samarbetspartner i vars lokaler det såldes penningspelsprodukter.

År 2016 ökade penningspelsbolagens totala intäktsföring med sammanlagt 47,3 
miljoner euro (+3,9 %) jämfört med året innan. Det har bedömts att avkastningen 
kommer att förbli på samma nivå som tidigare år även efter fusionen av penningspels-
bolagen. År 2017 föreslås att det ur statsbudgeten ska delas ut 1 033,7 miljoner euro till 
Veikkaus Ab:s förmånstagare.

TaBELL 9c. Penningspelsbolagens ekonomiska nyckeltal för 2015–2016, miljoner euro

Veikkaus Ab:s omsättning uppgick år 2017 till 3 230,9 miljoner euro medan resultatet 
var 1 021,3 miljoner euro. Resultatet översteg den summa som avdelats för understöds-
tagarna i statsrådets budgetförslag. Av omsättningen kom 58 procent från försäljnings-
ställena och 42 procent från digitala kanaler [2].

Miljoner € UTFALL 
2015

UTFALL 
2016

UTFALL 
2015

jfr
UTFALL 

2016

OMSÄTTNING 3120,7 3247,7 127,0

SPELTÄCKNING

Speltäckningens ökning %

1743,9 1790,8 46,9

2,7 %

Lotteriskatt och myndighetskostnader 217,8 221,0 3,2

Försäljningsprovisioner 181,9 172,7 -9,1

Verksamhetskostnader 312,1 326,1 14,0

Integrationskostnader 0,0 5,6 5,6

Avskrivningar 45,9 43,5 -2,4

Övriga intäkter 5,0 9,8 4,8

RÖRELSEVINST 991,3 1031,6 40,3

RESULTAT 991,9 1031,8 39,9

Resultatförändring % 

Kostnader i förhållande till speltäck 30,7 % 30,1 %

4,0 %
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9.3  ANVÄNDNING och FÖRDELNING AV AVKASTNINGEN 
AV PENNINGSPEL

Lotterilagen utgår från att den avkastning som fås från penningspelsverksamheten 
används för allmännyttiga ändamål. Enligt Europeiska unionens domstol får finan-
siering av allmännyttig verksamhet eller verksamhet av allmänintresse emellertid 
inte vara det huvudsakliga syftet för att upprätthålla ett ensamrättssystem inom pen-
ningspelsverksamheten, utan den kan endast vara en fördelaktig bieffekt av penning-
spelssystemet.

Fusionen av penningspelsbolagens verksamhet påverkade inte ändamålen för 
avkastningen. I den förnyade lotterilagen finns bestämmelser om hur avkastningen 
ska fördelas mellan olika ändamål. Av Veikkaus Ab:s avkastning ska 53 procent 
användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdoms-
arbete, 43 procent användas för att främja hälsa och social välfärd och fyra procent 
för att främja hästuppfödning och hästsport. Undervisnings- och kulturministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet beslutar om 
beviljandet av understöd inom det egna verksamhetsområdet.

9.3.1 Understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer hur de statsunderstöd och 
statsandelar som delas ut av Veikkaus Ab:s avkastning ska beviljas för att främja 
idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Avkastningen av 
penningspelsverksamheten har utgjort och utgör fortsättningsvis en proportionellt 
större andel av den totala finansieringen inom idrott och ungdomsarbete än inom konst 
och vetenskap. Understödspraxisen varierar inom ministeriet och förvaltningsområdet.

Av Veikkaus Ab:s avkastning ska:
 1)  25 procent användas för att främja idrott och fysisk fostran,
 2)  17,5 procent användas för att främja vetenskap,
 3)  38,5 procent användas för att främja konst,
 4)  9 procent användas för att främja ungdomsarbete,
 5)  10 procent användas till de ändamål som föreskrivs i nämnda punkter  
  på det sätt som årligen närmare bestäms i statsbudgeten,  
  i regel enligt de proportioner som föreskrivs i lotterilagen.
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TAbell 9d. Användningen av vinstmedel från penningspelsverksamheten vid undervisnings- 
och kulturministeriet, miljoner euro

 2015 2016 20175 

Vetenskap 102,2 103,4 104,4

Konst 236,9 233,3 233,6

motion 148 147,6 154,1

Ungdomsarbete 53 53,1 53,6

totalt 540,1 537,4 545,7

9.3.2 Understöd som beviljas av social- och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om beviljandet av understöd för att främja 
hälsa och social välfärd. Varje år har cirka 800 olika föreningar och stiftelser beviljats 
understöd. I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns Social- och hälsoor-
ganisationernas understödscentral (STEA), som sköter beredning, utbetalning, uppfölj-
ning och övervakning av understöden. STEA inledde sin verksamhet i början av 2017 
som en följd av reformen av lotterilagen. STEA är en självständig statsbidragsmyndighet. 
Tidigare ansvarade Penningautomatföreningens understödsavdelning för dess uppgifter.

Den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd ska användas för 
att bevilja allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga understöd. 
I tabellerna nedan (9e, 9f) presenteras penningautomatunderstödens belopp och fördel-
ning enligt understödstyp samt i enlighet med riktlinjerna för understödsverksamheten 
enligt målområde under 2015–2017.

TAbell 9e. Penningautomatunderstöd enligt understödstyp 2015–2017, miljoner euro

understödstyp 2015 2016 2017

Allmänna understöd 61,0 63,7 65,6

Riktade verksamhetsunderstöd 147,0 156,5 168,2

Investeringsunderstöd 31,0 26,2 16,5

Projektunderstöd 70,3 68,9 67,3

totalt 309,3 315,3 317,6

5 Budgetproposition (från 2017 vinstmedel från penningspelsverksamheten).
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TAbell 9f. Penningautomatunderstöd enligt målområde 2015–2017, miljoner euro

Målområde 2015 2016 2017

organisationers verksamhetsförutsättningar och 
grundläggande finansiering

113,2 113,0 114,9

boende för specialgrupper 35,1 31,6 22,3

Hälsa och funktionsförmåga 71,9 72,9 76,0

Krishjälp och säkerhet i vardagen 21,7 24,6 24,7

Gemenskap och möjligheter till delaktighet 52,2 55,5 59,5

Delaktighet i arbetslivet 15,3 17,8 20,2

totalt 309,3 315,3 317,6

Den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd kan också använ-
das för att betala ersättningar, ersätta utgifter och kostnader samt täcka STEA:s kost-
nader i enlighet med 5 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), 8 § i 
lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig 
(1039/1997) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

TAbell 9g. Allokering av RAY:s avkastning till rehabilitering och vård av krigsinvalider och 
frontveteraner 2015–2017

År Miljoner euro

2015 117,0 

2016 111,5 

2017 128,2
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9.3.3  Reformen av lotterilagen och Penningautomatföreningens 
outdelade medel

Efter reformen av lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in anslag som uppskattas 
motsvara Veikkaus Ab:s vinst under räkenskapsperioden i fråga och de medel som 
återgår för ny utdelning. Tidigare delade Penningautomatföreningen ut sin avkastning 
enligt det senast fastställda bokslutet. 

I och med reformen av lotterilagen ska social- och hälsovårdsministeriet i fortsätt-
ningen utöver Veikkaus Ab:s avkastning även dela ut Penningautomatföreningens outde-
lade medel under en övergångsperiod på tio år. Den avkastning som ackumulerats upp-
går till cirka 500 miljoner euro. I februari 2017 utlyste social- och hälsovårdsministeriet 
en ansökan om extra understöd inom tre nya understödsprogram, som finansieras med 
ovan nämnda outdelade medel. Programmen pågår i 3,5 år och det uppskattas att sam-
manlagt cirka 36–40 miljoner euro i outdelade medel kommer att riktas till dem.

9.3.4  Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av understöd som delas ut av 
Veikkaus avkastning till främjande av hästuppfödning och hästsport. Enligt 17  § i 
lotteri lagen ska minst 95 procent av den avkastning som är avsedd för att främja häst-
uppfödning och hästsport anvisas till centralorganisationen för travsport och hästupp-
födning (Finlands Hippos rf) och till dess medlemssammanslutningar. Centralorgani-
sationen ska för jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till årlig plan för 
hur de understöd som beviljas ska fördelas till olika understödstagare och ändamål. 

År 2017 användes största delen av avkastningen till pris- och verksamhetsunder-
stöd som beviljades central- och landskapstravbanor för att sedan riktas till hästägare. 
År 2017 uppskattades att sammanlagt 40,1 miljoner euro av Veikkaus Ab:s avkastning 
ska riktas till främjande av hästuppfödning och hästsport. För redovisningsperioden 
2016 intäktsförde Fintoto Ab 32,8 miljoner euro och för föregående redovisningspe-
riod 30,8 miljoner euro för främjande av hästuppfödning och hästsport. Siffrorna inbe-
griper också de andelar som betalats till jord- och skogsbruksministeriet och till Fin-
lands Hippos.

9.4  PENGAR Som SPELATS TILL ANDRA LÄNDER

Det har visat sig vara svårt att göra en internationell jämförelse av de penningsummor 
som används för penningspelande eftersom en del aktörer rapporterar sin spelförsäljning 
och andra sin speltäckning. Det totala belopp som används för penningspel kan indelas 
i statistikförd och icke-statistikförd konsumtion. I Finland fås noggranna uppgifter om 
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den statistikförda konsumtionen från penningspelsbolagens statistik. Därtill ska man 
för att bedöma medborgarnas totala konsumtion använda information från enkätun-
dersökningar och olika material med anknytning till internationell penningtrafik, med 
hjälp av vilka volymen av det penningspelande som förmedlas till utlandet elektroniskt 
fås med i granskningen.

Det uppskattades att den penningsumma som spelades utomlands (inklusive PAF) 
uppgick till 170 miljoner euro år 2016, vilket är nästan nio procent av den finländska 
penningspelsmarknaden. Sedan 2006 har penningspelandet till andra länder ökat med 
över 40 procent mätt i euro. Enligt en jämförelse av penningspelandet till utlandet med 
speltäckningen för ensamrättssystemet i Finland har dess proportionella andel på tio 
år ökat i betydligt mindre grad än detta eftersom  speltäckningen för ensamrättssyste-
met under samma tid har ökat med över 30 procent.

Efter 2008 hade den proportionella andelen penningspelande till andra länder enligt 
uppskattningarna minskat ganska kraftigt. Det har också skett en minskning i pengar: 
uppskattningen av penningspelandet till utlandet för 2011 (117 miljoner) är ungefär 18  
procent lägre än uppskattningen för 2008 (138 miljoner). Vågrörelsen i penningspelan-
det till utlandet har påverkats av flera faktorer, som inte kan förtecknas på ett uttöm-
mande sätt i den här lägesöversikten. Betydande faktorer torde dock vara bland annat 
att Penningautomatföreningens nätkasino öppnades 2010 och att den nätpokerboom 
som rått i några år lugnade sig kring 2010.

TaBELL 9h. Summor som spelats till andra länder per år (uppskattning) 2006–20166

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Speltäckning (GGR)
för penning- 
spelssystemet
i Finland

1369 1385 1433 1468 1525 1620 1667 1693 1701 1743 1790

Pengar som
spelats till andra
länder (inkl. PAF) 
(M€)

119 126 138 122 112 117 122 133 138 149 150

Andel av den
finländska penning-
spelsmarknaden (%)

8,7 9,1 9,6 8,3 7,3 7,2 7,3 7,9 8,1 8,5 8,4

6 Veikkaus Ab:s uppskattning av de summor som spelats till utlandet baserar sig bland annat på de uppgifter om 
avkastning som offentliggjorts, H2 Gambling Capitals och andra utomstående expertaktörers bedömningar, 
enkätundersökningar, material om webbtrafiken (www.alexa.com), nyhetsrubriceringar inom branschen 
och andra enskilda informationskällor.
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Figur 9i. Uppskattning av det belopp som spelats till andra länder  
(inkl. PAF, % av den finländska penningspelsmarknaden)7

Figur 9j. Speltäckning för penningspelssystemet i Finland, miljoner euro 

7 Baserar sig på ovan nämnda uppskattning av Veikkaus Ab.
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[1]  murto, A. & mustalampi, S. (2015). Rahapelituotoista yhteiskunnalle merkittävä hyöty. 
I verket H. Alho m.fl. (red.) Rahapeliriippuvuus, 18–20. Helsingfors: Duodecim. 

[2]  Veikkaus Ab. Delårsöversikt januari–augusti 2017 (på finska).  
https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/
vuosikertomus/2017/veikkaus_osavuosikatsaus_tammi_elokuu_2017.pdf

Lag 404/1948. Lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
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Vad vet vi om de problem  
och skadeverkningar  
som penningspelande  
ger upphov till?

 Ù Resultaten från befolkningsenkäten 2015 visade att 
3,3 procent av dem som besvarade enkäten hade ett 
penningspelsproblem.

 Ù Penningspelsproblem var vanligast i Österbotten, 
Kymmenedalen, Södra Karelen, Kajanaland och Lappland.

 Ù Penningspelsproblem bland kvinnor har blivit vanligare 
mellan 2007 och 2015.

 Ù Närstående upplevde mest skadeverkningar om 
penningspelaren var ett egen barn eller partner.

kAPItEL 10.
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 De negativa följderna av penningspelande har traditionellt granskats med 

hjälp av indikatorer för penningspelsproblem. Indikatorerna bedömer i regel en 

persons penningspelsbeteende och dess ekonomiska följder. Under de senaste 

åren har granskningen av eventuella följder av penningspelande ändrats från att 

kartlägga hur vanligt det är med penningspelsproblem till att mera omfattande 

granska vilka skadeverkningar penningspelande ger upphov till. De skadeverk-

ningar som penningspelande ger upphov till kan indelas i ekonomiska skadeverk-

ningar, skadeverkningar för relationen till andra människor, skadeverkningar med 

anknytning till arbetet eller studierna, hälsomässiga skadeverkningar, skadeverk-

ningar på känslonivå och andra skadeverkningar, såsom brottslig verksamhet och 

försummelse av vård av barn [1,2]. De skadeverkningar som penningspelandet 

ger upphov till kan vara lindriga eller allvarliga, kort- eller långvariga och de kan 

beröra penningspelaren, de närstående och även samhället i stort.

10.1 HUR mÅNGA FINLÄNDARE HAR ETT PENNINGSPELSPRobLEm?

I de befolkningsenkäter som kartlagt penningspelandet i Finland har man främst 
använt indikatorn South Oaks Gambling Screen (SOGS), som hör till de tre mest 
använda indikatorerna för granskning av hur allmänna penningspelsproblem är på 
global nivå. SOGS innehåller 20 frågor och poängantalet varierar från 0 till 20. Med 
hjälp av SOGS kan penningspelandet klassificeras som problemfritt penningspelande 
(0 poäng), penningspelande på risknivå (1–2 poäng), problemspelande (3–4 poäng) 
och sannolikt penningspelsberoende (≥ 5 poäng). Sedan 2011 har man i Finland gran-
skat hur vanligt det är med penningspelsproblem under de tolv föregående månaderna.

Enligt den befolkningsenkät som genomfördes 2015 hade 3,3 procent av dem som 
besvarade enkäten ett penningspelsproblem (SOGS ≥ 3 poäng). Sammanlagt 15 pro-
cent av respondenterna spelade på risknivå (figur 10a).

Figur 10a. Penningspelsproblemen enligt allvarlighetsgrad 2015 (%)

Spelar inte

Inga problem
(SoGS=0)

Penningspelare på risknivå
(SoGS=1–2)

Problemspelare
(SoGS=3–4)
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(SoGS=5+)
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 Penningspelsproblem var 1,8 procentenheter vanligare bland män än bland kvin-
nor. De var vanligast i åldersgruppen 18–24 år (6 %), men var allmänna även i ålders-
gruppen 25–34 år (3,7 %).

Bland 15–74-åringar var penningspelsproblem nästa lika vanliga 2015 som 2007 
(figur 10b). Under denna tidsperiod hade dock penningspelsproblemen minskat bland 
män medan de hade ökat bland kvinnor. Under 2011–2015 ökade också kvinnors spe-
lande på risknivå. 

Figur 10b. Penningspelsproblemens utbredning 2007, 2011 och 2015 (SOGS ≥ 3, %)

Penningspelsproblem bland minderåriga minskade mellan 2007 (10,7  %) och 2011 
(3,7 %). År 2015 hade ännu färre minderåriga penningspelsproblem än tidigare – vid 
det laget hade endast ungefär en procent av 15–17-åringarna problem med penning-
spelande.

Förekomsten av penningspelsproblem varierar mellan olika regioner. Enligt befolk-
ningsenkäten Finländarnas penningspel var penningspelsproblem vanligast i Öster-
botten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten samt i Kymmenedalen och Södra 
Karelen, men även i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. Enligt en regional 
undersökning om hälsa och välfärd (ATH) var befolkningens subjektiva upplevelser 
av penningspelsproblem vanligast i Lappland, Kajanaland och Kymmenedalen samt 
i Egentliga Tavastland. I landskapet Mellersta Finland var problem med penningspe-
lande minst vanliga.
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10.2 PENNINGSPELSPRobLEm hoS NÄRSTåENDE 

Sedan 2007 har man i befolkningsenkäterna om finländarnas penningspelande frågat 
huruvida penningspelsproblem förekommer bland respondentens närstående (pappa, 
mamma, syskon, mor- eller farföräldrar, partner, egna barn eller nära vänner). År 2015 
hade nästan var femte person som besvarade enkäten en närstående som haft problem, 
vilket motsvarar cirka 727 000 finländare. Problem hos en nära vän var vanligast (13 %).  
I fråga om familjemedlemmar var penningspelsproblem vanligast hos syskon (3  %), 
pappa (2 %) eller partner (2 %). Det var vanligare att män hade nära vänner som hade 
problem med penningspelande. På motsvarande sätt fanns det fler kvinnor än män som 
hade en familjemedlem som haft penningspelsproblem.

FIGUR 10c. Utbredningen av penningspelsproblem hos närstående 2007, 2011 och 2015 (%)

10.3 VILKA SKADEVERKNINGAR KAN PENNINGSPELANDE  
mEDFÖRA FÖR PENNINGSPELARE och NÄRSTåENDE?

10.3.1 Penningspelare

De skadeverkningar som penningspelande ger upphov till berör inte endast personer 
som spelar ofta eller mycket, utan även personer som spelar mer sällan kan uppleva 
att spelandet medför skadeverkningar. År 2015 granskades skadeverkningarna av 
penningspelande med hjälp av enskilda variabler som mäter penningspelsproblem. Då 
var den mest typiska skadeverkning som penningspelare upplevde bristen på kontroll 
över det egna penningspelandet. De hade spelat mer än de ursprungligen haft för avsikt 
(14 %). Det näst vanligaste problemet var att revanschera förluster: penningspelaren 
hade återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka tidigare förluster (8 %). 
Penningspelandet gav även upphov till skuldkänslor (6 %).
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År 2017 genomfördes i Finland en enkät om penningspel som beaktade såväl befolkning-
ens synpunkter som synpunkter hos personer som sökt hjälp för sitt penningspelsproblem 
[3,4]. Befolkningsenkäten besvarades av 7 186 personer från 18 år och uppåt i Nyland, 
Birkaland och Kymmenedalen. 119 klienter som sökt hjälp för sitt penningspelproblem  
hos Spelkliniken i Helsingfors deltog i undersökningen. Enkäten var den första mer omfat-
tande undersökningen om penningspel i Europa som fokuserade på skadeverkningar.

Elva procent av dem som besvarade befolkningsenkäten hade upplevt att penningspelan-
det gett upphov till skadeverkningar i deras liv 2016. Detta innebär cirka 191 000 personer 
i Nyland, Birkaland och Kymmenedalen. De vanligaste negativa följderna var ekonomiska 
olägenheter (8 %) och olägenheter för känslolivet (6 %). Vid en granskning av mängden 
skadeverkningar konstaterades att män upplevde flera olika typer av skadeverkningar än 
kvinnor. I allmänhet var det så att ju äldre respondenten var, desto mindre skadeverkningar 
hade personen upplevt. Det förekom inga tydliga regionala skillnader vad gäller mängden 
skadeverkningar.

FIGUR 10d. Andelen respondenter i Nyland, Birkaland eller Kymmenedalen som 2016 upplevt 
minst en skadeverkning av penningspelandet (%)

Spelklinikens klienter hade upplevt väldigt många olika skadeverkningar av penning-
spelandet, till exempel känslomässiga skadeverkningar (88 %), ekonomiska skadeverk-
ningar (87 %), hälsomässiga skadeverkningar (87 %) och skadeverkningar för relationen 
till andra människor (81 %). Spelklinikens klienter hade upplevt i genomsnitt 24 skade-
verkningar 2016. Nästan hälften (45 %) av klienterna hade drivits in i skuldproblem eller 
en skuldspiral. Ungefär en tredjedel (34 %) av Spelklinikens klienter hade upplevt 0–19 
skadeverkningar, en fjärdedel (26 %) 20–29 skadeverkningar och den resterande 40 pro-
centen 30 skadeverkningar eller fler. I granskningen av skadeverkningarna förekom inga 
skillnader mellan könen och olika åldersgrupper. En granskning av skadeverkningarna 
enligt skadeverkningsgrupp visade dock att män hade upplevt fler skadeverkningar med 
anknytning till arbete och studier jämfört med kvinnor.
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Figur 10e. Andelen respondenter på Spelkliniken som upplevt minst en skadeverkning av 
penningspelandet 2016 (%)

10.3.2 Närstående

I befolkningsenkäten Finländarnas penningspel 2015 frågades för första gången vilka 
typer av skadeverkningar en eller flera närståendes penningspelsproblem hade med-
fört för respondenten. Sammanlagt 59 procent av de respondenter som hade en när-
stående som haft problem med penningspelande hade upplevt minst en skadeverkning 
som berört respondenten själv. Kvinnorna rapporterade mer om skadeverkningar än 
männen. Upplevelsen av skadeverkningar var störst då det handlade om responden-
tens eget barn eller partner (figur 10f). Å andra sidan hade också en nära väns pen-
ningspelsproblem medfört betydande skadeverkningar.
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Figur 10f. Mängden skadeverkningar för personer vars närstående hade ett 
penningspelsproblem 2015 (%)

Vad gäller närstående var det vanligast att penningspelsproblemet lett till oro över 
antingen det egna barnets eller någon annan närståendes hälsa och välfärd (45 %), 
belastningen för personens känsloliv (35 %) samt problem i parförhållandet (10 %) 
eller relationen till andra människor (19 %) (tabell 10g).
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TaBELL 10g. Skadeverkningar som orsakats av en närståendes penningspelsproblem; 
personer med en närstående med ett problematiskt förhållande till penningspel (%)

Skadeverkningskategori Olägenhet som skadeverkningen gett upphov till %

Skadeverkningar  
på känslonivå

Belastning för känslolivet, t.ex. stress, rastlöshet, ångest, 
depression, känslor av hopplöshet eller skuld

35

Skadeverkningar för 
relationen till andra 
människor

Problem i parförhållandet, t.ex. konflikter, bristande förtroende  
eller separation

10

Övriga problem i relationen till andra människor såsom menings-
skiljaktigheter, isolering eller avslutade vänskapsförhållanden

19

Skadeverkningar  
på känslonivå

Oro för det egna barnets hälsa eller välfärd 7

Oro för en annan närståendes hälsa eller välfärd 38

Ekonomiska 
skadeverkningar

Förlust av hem eller bostad eller hot om detta 3

Övriga ekonomiska problem såsom betalningssvårigheter,  
lån för att spela eller förlorad kreditvärdighet

10

Skadeverkningar  
för hälsan

Negativa konsekvenser för hälsotillståndet, t.ex. sömnproblem, 
huvudvärk, ryggsmärtor eller problem med magen

7

Övriga skadeverkningar Psykiskt våld, t.ex. utpressning, påtryckning eller skrämsel 2

Fysiskt våld, att vara vittne till våld eller hot om våld 2

Att vara offer för andra typer av brott, t.ex. stöld eller identitetsstöld 7

10.4 SKADEVERKNINGAR SOm PENNINGSPELANDE  
ORSAKAR SAmhÄLLET

Penningspelande medför både för- och nackdelar på samhällsnivå. Avkastningen av pen-
ningspel har i hög grad gagnat det finländska samhället redan i flera årtionden – i syn-
nerhet organisationsfältet har kunnat finansiera sin verksamhet med hjälp av penning-
spelsunderstöd (kapitel 9) [5]. De skadeverkningar som penningspelandet medför för 
samhället anknyter till hälsa och välfärd, sociala förhållanden, ekonomi, sysselsättning 
och studier samt lagstiftning och rättsliga aspekter [2,6,7].

Olika skadeverkningar vad gäller hälsa, mental hälsa och sociala aspekter orsakar 
samhället social- och hälsovårdskostnader. Skadeverkningar för hälsan och välfärden 
är direkta konsekvenser av problemspelande och problem med koppling till detta, till 
exempel blodtryckssjukdomar, sömnlöshet, depression och andra mentala störningar, 
problem med alkohol och droger, användning av tobaksprodukter samt försummelse 
av vård och medicinering. Till de allvarligaste skadeverkningarna för hälsan hör 
självskadebeteende och självmordsförsök. Sociala skadeverkningar med anknytning 
till problemspelande kan vara olika typer av problem i parförhållandet eller familjen 
(inklusive våld i nära relationer och misshandel och försummelse av barn), social 
isolering av problemspelare, bostadslöshet och marginalisering [2,6,8,9].
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Penningspelande kan också orsaka samhället andra ekonomiska skadeverkningar 
och kostnader, till exempel med anknytning till hälsa och välfärd. Skuldsättning och 
andra ekonomiska problem bland penningspelare kan leda till att social- samt eko-
nomi- och skuldrådgivningstjänster anlitas (kapitel 12). Skuldsättning och inkomstför-
luster kan också medföra ett hot om bostadslöshet. Dessutom medför förebyggandet 
och minskningen av problemspelande (kapitel 11) samt behandling och upplysning i 
anslutning till penningspelande kostnader på såväl kommunal som nationell nivå [6]. 

Skadeverkningar med anknytning till sysselsättning och studier berör arbetsför-
mågan, produktiviteten, arbetslösheten, utbildningen av arbetskraft samt studieför-
mågan och förmågan att klara av studierna. Problemspelare kan låta bli att gå på jobb 
eller utföra sina arbetsuppgifter på ett ofullständigt sätt eftersom de inte har kontroll 
över sitt penningspelande. Att arbetsuppgifterna inte utförs på ett fullständigt sätt 
kan försämra lönsamheten för arbetsgivaren och leda till att problemspelaren sägs 
upp. För att utbilda en ny arbetstagare efter uppsägningen krävs såväl mänskliga som 
ekonomiska resurser. Problemspelande kan påverka studierna genom att personen i 
fråga har bristande kontroll över sin tidsanvändning och sina ekonomiska problem 
(t.ex. använder studielånet för att spela penningspel) [2,6,8].

Skadeverkningarna för samhället kan också återspeglas på lagstiftningsnivå och i 
rättssystemet. Skadeverkningarna kan vara våldsbrott som kopplas till penningspe-
lande (t.ex. misshandel och rån) och andra brott (t.ex. inbrott, bilstölder, förskingring), 
kostnader på grund av brottslighet för andra företag än penningspelsbolag (t.ex. för-
skingring, stöld, penningtvätt eller ränteocker) samt kostnader till följd av polisarbete, 
rättegångar och straff (t.ex. villkorligt eller ovillkorligt fängelse) [6,8,9].  

TAbell 10h. Exempel på skadeverkningar som penningspelande orsakar samhället

Skadeverkningar för hälsa och välfärd Problemspelande
Problem med hälsan och den mentala hälsan och 
sociala problem med anknytning till dessa
Självmord

Sociala skadeverkningar Problem i parförhållandet och familjen
Våld i nära relationer
Separationer
Social isolering
bostadslöshet
marginalisering

Ekonomiska skadeverkningar Ekonomiska problem
Förebyggande och minskning av penningspelsproblem, 
behandlingstjänster och upplysning

Skadeverkningar med anknytning till 
arbete och studier

Försämrad arbetsförmåga
Arbetslöshet
Försämrad studieförmåga

Skadeverkningar med anknytning till 
lagstiftning och rättssystemet

brottslighet
Straff
Polisarbete och rättegång
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Hur förebyggs de skade - 
verkningar som penning-
spelande ger upphov till?

 Ù Att förebygga och minska skadeverkningarna av 
penningspel är ett av de huvudsakliga målen för 
penningspelspolitiken.

 Ù Arbetet för att bedöma skadeverkningarna stöder 
lotterilagens och Europeiska kommissionens mål om  
att effektivt förebygga penningspelsproblem.

 Ù Det krävs ansvarsfullhet i utbudet och marknadsföringen 
av penningspel, övervakningen av åldersgränser och 
planeringen av verktyg för att kontrollera penningspelande.

 Ù I lagen om organisering av det förebyggande rusmedels-
arbetet (532/2015) eftersträvas en minskning av skade-
verkningarna av alkohol, narkotika, penningspel och tobak.

 Ù I handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spel-
prevention fastställs tyngdpunkterna i genomförandet och 
utvecklingen av förebyggandet av de skadeverkningar som 
penningspelande ger upphov till.

kAPItEL 11.

8585LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017
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11.1 VAD INNEbÄR DET ATT FÖREbyGGA oCH  
mINSKA SKADEVERKNINGAR AV PENNINGSPEL?

Med förebyggande av skadeverkningar av penningspel avses alla de åtgärder genom 
vilka man förebygger och minskar de skadeverkningar som penningspelande orsakar 
individer, närstående och samhället. Åtgärderna riktas till efterfrågan på, tillgången till 
och utbudet av penningspel. Efterfrågan kan påverkas till exempel genom olika meto-
der för att öka medborgarnas och yrkesutbildades medvetenhet om vilka risker som 
förknippas med penningspelande. Tillgången till penningspel kan regleras så att anta-
let penningspel och platser där de kan spelas, platsernas öppettider och marknadsfö-
ringen av penningspel begränsas. Då spelregler för ett penningspel görs upp ska spe-
lets egenskaper och den eventuella risk för skadeverkningar som förknippas med dem 
beaktas så att det går att ta ställning till marknadsföringen och därigenom utbudet av 
penningspel [1]. Den åldersgräns på 18 år som fastställts för penningspel kan också 
klassificeras som en metod att begränsa tillgången till penningspel. Åtgärder för att 
reglera tillgången till penningspel har bedömts vara det effektivaste sättet att förebygga 
och minska de skadeverkningar som penningspelande ger upphov till [2].

Förebyggandet (det vill säga preventionen) av skadeverkningar av penningspel klas-
sificeras som primärt, sekundärt och tertiärt. Målgruppen för primärprevention är 
hela befolkningen. Det är då fråga om lagstiftningsåtgärder genom vilka tillgången till 
penningspel begränsas. Också den bedömning av skadeverkningarna som görs i sam-
band med att reglerna för penningspel godkänns och nya penningspel lanseras är pri-
märprevention. Sekundärprevention riktar sig till riskgrupper. Riskgrupper kan vara 
minderåriga, studerande, äldre personer och personer som i stor utsträckning spelar 
penningspel. De förebyggande åtgärderna bör nå de befolkningsgrupper och grup-
per av penningspelare som har en särskild benägenhet att drabbas av skadeverkningar 
[3]. Målgruppen för tertiärprevention är problemspelare. I det här skedet är målet att 
förhindra att problemen blir värre eller långvariga. Exempel på sådant förebyggande 
arbete är olika behandlingstjänster och kamratstödsgrupper riktade till personer som 
lider av penningspelsproblem.

Det huvudsakliga målet för penningspelspolitiken i Finland är att förebygga de ska-
deverkningar som penningspelande ger upphov till. Genom denna riktlinje betonas att 
beslut med anknytning till penningspelssystemet också ska behandlas som välfärds- och 
hälsopolitiska frågor [4]. Inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Institu-
tet för hälsa och välfärd, Polisstyrelsen och Veikkaus Ab arbetar med att förebygga och 
minska skadeverkningarna av penningspel inom ramen för den nationella penningspels-
politiken. Det administrativa ansvaret för att förebygga skadeverkningar av penningspel 
har fördelats mellan flera olika aktörer. Social- och hälsovårdsministeriet svarar bevak-
ningen av och forskningen kring skadeverkningarna i anslutning till penningspelande 
samt för utvecklandet av förebyggande åtgärder och behandling i anslutning till dessa 
skadeverkningar. Social- och hälsovårdsministeriet har gett Institutet för hälsa och väl-
färd i uppdrag att genomföra den här uppgiftshelheten. Vid Institutet för hälsa och väl-
färd undersöker man penningspelsbeteende och skadeverkningar samt regleringen av 
penningspelsverksamheten i samhället och utvecklar både förebyggandet av de skade-
verkningar som penningspelande ger upphov till och behandlingssystemet [5].
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11.2  ARbETET FÖR ATT bEDÖmA SKADEVERKNINGAR

Hösten 2016 inledde en oberoende bedömningsgrupp i anslutning till social- och 
hälsovårdsministeriet sin verksamhet. Arbetsgruppen bedömer hur skadliga pen-
ningspel är och ger vid behov expertutlåtanden. Det arbete som utförs av bedöm-
ningsgruppen, som består av flera olika experter, stöder såväl målen i lotterilagen 
som Europeiska kommissionens mål om att bedöma penningspelens skadeverk-
ningar på förhand i syfte att effektivt förebygga penningspelsproblem. Polisstyrelsen 
fäster i tillsynen uppmärksamhet vid att reglerna för penningspel följs och vid nya 
penningspels lämplighet med tanke på de former av genomförande som definieras i 
lotterilagen. Om det i lotterilagen saknas bestämmelser om en viss typ av penning-
spel, får spelet inte erbjudas i Finland.

Utifrån vilka uppgifter ska skadeverkningarna av penningspel förutses?
Vid genomförande av penningspel kan olika åtgärder som förebygger skadeverkningar 
utnyttjas. Till exempel kan riskerna för skadeverkningar minskas avsevärt genom att 
påverka spelmiljön, penningspelens egenskaper och försäljningen samt genom att koppla 
olika kontrollverktyg till penningspelen. Det är emellertid möjligt att förebyggande lös-
ningar fungerar på olika sätt i olika penningspel och distributionskanalerna för dessa. 
Hittills finns det ingen enskild indikator som ger tillräckligt med information om ris-
kerna för skadeverkningar i samband med nya penningspel eller ändringar av bestäm-
melserna. För att förhållandet mellan skyddande faktorer och riskfaktorer bättre ska 
kunna tas i beaktande i penningspelsverksamheten ska bedömningen av skadeverk-
ningar basera sig på en mer omfattande lägesbild.

Tack vare forskningen om penningspel och den teknologiska utvecklingen – i synner-
het identifieringen av penningspelare och penningspelande på internet – går det bättre 
än tidigare att bedöma sambandet mellan lösningar som berör penningspel och penning-
spelsverksamheten och problemspelande och skadeverkningar av penningspel. Målet 
med undersökningen och bedömningen av risker för skadeverkningar är att identifiera 
mekanismer som leder till problematiskt penningspelande. Ökad information om ris-
kerna för skadeverkningar förbättrar i betydande grad möjligheterna att kontrollera dem 
och att i större utsträckning förebygga skadeverkningar av penningspel.

Bedömning av risken för skadeverkningar
Det är svårt att på förhand bedöma vilka risker för skadeverkningar penningspelspro-
dukter medför eftersom bedömningen baserar sig på mätning av penningspelsproduk-
ternas tekniska egenskaper och de tolkningar som görs utifrån denna mätning. Risk-
profilering av penningspel utifrån vissa egenskaper har visat att dessa egenskaper har 
en tydlig koppling till vissa sätt att spela penningspel. Det går allmänt taget ganska bra 
att peka på vilka särdrag som ökar risken för problemspelande eller för att förlora 
kontrollen över penningspelandet. Forskningslitteratur som behandlar penningspels 
egenskaper och utnyttjar resultat av enkätundersökningar, material från vårdplatser, 
penningspelsbolagens statistik och olika testkonstellationer har visat att egenskaper 
som anknyter till penningspelets rytm och belöningsmekanismer är centrala vad gäller ris-
ken för skadeverkningar. Indikatorer som utvecklats för profilering av penningspel kan 
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användas, men den information som profileringen ger räcker inte som grund för en 
tillförlitlig förhandsbedömning.

En förhandsbedömning av riskerna för skadeverkningar av penningspel ska inbegripa
1.  teknisk mätning av egenskaperna hos penningspel som medför en risk för skade-

verkningar,
2.  expertbedömning av egenskaperna hos penningspel som medför en risk för ska-

deverkningar,
3.  granskning av statistik om konsumtion och skadeverkningar gällande penning-

spel som motsvarar det penningspel som bedöms och
4.  sammanställning av forskningsrön samt assisterande tjänster och annat 

potentiellt material som lämpar sig för ändamålet.

I bedömningen av skadeverkningarna söks svar på många olika typer av frågor: Vil-
ken typ av penningspelande kommer en ny penningspelsprodukt eller en förändring i 
penningspelsverksamheten sannolikt att föra med sig? I vilken mån kan förändringen 
i fråga ge upphov till skadligt penningspelande? Hur kan förändringen påverka spe-
landet bland olika grupper av penningspelare? Vid kartläggning av skadligt penning-
spelande bör man också sträva efter att bedöma i vilken mån förändringen i fråga ökat 
problemspelandet eller utlöser nya typer av problemspelande.

11.3 EN ANSVARSFULL PENNINGSPELSVERKSAmHET oCH  
DESS EFFEKTER

I Finland har man i stor utsträckning förlitat sig på den reglering som penningspelssam-
funden själva skapat och iakttagandet av de skyldigheter som fastställts för samfundet. 
Staten har krävt att penningspelssamfunden planerar och tänker på ett ansvarsfullt sätt, 
i synnerhet i fråga om utbud och marknadsföring av penningspel, tillsyn över ålders-
gränsen och tillhandahållande av verktyg för att kontrollera penningspelandet [6]. Enligt 
den ändring av lotterilagen som trädde i kraft i början av 2017 ska Veikkaus Ab förbinda 
sig att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar 
som spelandet ger upphov till. Utöver lotterilagen framgår förebyggandet av skadeverk-
ningar av penningspel även av statsrådets och inrikesministeriets förordningar bland 
annat i form av insatsgränser och återbetalningsprocenter för penningspel samt i synner-
het genom de begränsningar som fastställts för spelande via det elektroniska spelkontot.

Ansvarighetsbedömning för penningspel (raVa)
Veikkaus Ab strävar efter att förebygga de skadeverkningar som penningspelande 
ger upphov till på olika sätt. För alla produktidéer görs en ansvarighetsbedömning. 
Ansvarighetsbedömningen grundar sig på ett verktyg som de tidigare penningspels-
samfunden själva utvecklat, med hjälp av vilket det görs etiska bedömningar av hur 
skadliga de penningspel som utvecklas är. Ansvarighetsverktyget omfattar nio delar 
med specificerande frågor med hjälp av vilka man mäter vilka drag i produktidén 
som eventuellt kan stimulera spelberoende. De olika delarna i ansvarighetsverktyget är  
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1) penningspelandets element, 2) risken för ekonomiska förluster, 3) vinst- och insatsstruk-
tur, 4) skicklighetens, kunskapernas, slumpens och reglernas inverkan, 5) spelets och spel-
miljöns attraktivitet, 6) ytterligare attraktiva inslag, 7) sociala faktorer, 8) tillgänglighet och 
9) marknadsföring.

Identifiering av risk- och problemspelare (VasA och VasARa)
De tidigare penningspelssamfunden använde två modeller för att identifiera risk- och 
problemspelare. Veikkaus har utvecklat en matematisk modell för ansvarsfulla kund-
relationer (Vastuullinen asiakkuus), med vilken man har kunnat identifiera personer 
med avvikande spelbeteende. Modellen är ett verktyg för månatlig uppföljning som 
används internt inom Veikkaus affärsverksamhet och ansvarighetsenhet. Penning-
automatföreningen hade en modell för att identifiera personer med problematiskt 
spelbeteende (inklusive sannolika problemspelare, eventuella problemspelare och pen-
ningspelare som sannolikt inte har några problem). Med hjälp av modellen har man 
kunnat granska kasinospelande på internet under de tre föregående månaderna. Målet 
har varit att identifiera eventuella problemspelare utifrån insatsnivåer och spelom-
gångar. Veikkaus Ab anser att det är möjligt att effektivare än tidigare hitta riskspelare 
genom att kombinera de modeller som beskrivits ovan.

Ansvarighetsåtgärder och verktyg gällande penningspelande 
Utöver åldersgränsen för penningspel har en skyddsåldersgräns införts för alla Veikkaus 
Ab:s penningspel. Skyddsåldersgränsen innebär att ålder ska efterfrågas i fråga om alla 
personer som ser ut att vara yngre än 23 år enligt Veikkaus anvisningar. Veikkaus Ab 
utbildar personalen på försäljningsställena att begära identitetsbevis och förhindra att 
minderåriga spelar penningspel.

Penningspelare kan registrera sig på Veikkaus Ab:s webbplats och skaffa sig ett 
personligt spelkonto. Tack vare registreringen kan penningspelare identifieras och de 
kan själva ställa in begränsningar för det egna penningspelandet, ta i bruk spelspärrar 
(tabell 11a) och börja följa upp spelandet på Veikkaus Ab:s webbplats genom att 
granska ett sammandrag av spelkontot.

De ansvarighetsfunktioner som används har tidigare grundat sig antingen på regle-
ring eller spelbolagens egen verksamhetsmodell. Genom förordning 1424/2017, som 
trädde i kraft 12.12.2017,  har ansvarighetsfunktionerna och verktygen för att kontrol-
lera penningspelandet ändrats från att vara frivilliga till att regleras i betydligt större 
utsträckning.
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TAbell 11a. Ansvarighetsåtgärder och verktyg gällande penningspelande

ansvarighetsåtgärder och verktyg   
på olika penningspelsplatser

tid och belopp

Inträdesförbud till spelsalar och kasinot  
i Helsingfors

Förbudet begärs av personalen och träder genast i kraft. 
Det gäller i minst tre och högst tolv månader.

Gräns för överföring av pengar  
(fr.o.m. 12.12.2017)

Penningspelaren ska i Veikkaus speltjänst fastställa 
en gräns för hur mycket pengar som får överföras från 
bankkontot till spelkontot per dygn och månad. 

Förbud mot att överföra pengar nattetid Penningspelaren kan inte överföra pengar från 
bankkontot till sitt spelkonto klockan 24.00–06.00.

Spärrfunktion för spelande av penningspel  
som anordnas elektroniskt  
(fr.o.m. 12.12.2017)

Penningspelaren kan sätta en spärr som hindrar spelaren 
från att spela penningspel som förmedlas elektroniskt i 
Veikkaus speltjänst. Spärren kan sättas per penningspel 
eller penningspelsgrupp. Penningspelaren kan också sätta 
en spärr för allt elektroniskt penningspelande. 

Knapp för att förhindra spelande  
(fr.o.m. 12.12.2017) 

med knappen kan penningspelaren omedelbart hindra 
allt penningspelande till slutet av följande dygn i 
Veikkaus speltjänst.

Dagliga begränsningar i euro fastställda  
av Veikkaus Ab i Veikkaus speltjänst  
(t.o.m. 11.12.2017)

begränsningen för nätlotter, Syke och ebingo är 100 €/
dag. För Live-vad gäller en begränsning på 600 €/dag.

Förlustgränser fastställda av Veikkaus Ab i 
Veikkaus speltjänst (t.o.m. 11.12.2017)

Förlustgränsen för kasinospel och penningautomatspel 
är 500 €/dag.

Förlustgränser för penningspel med  
snabb rytm som anordnas elektroniskt
i Veikkaus speltjänst  
(fr.o.m. 12.12.2017)

Penningspelaren ska fastställa förlustgränser per dygn 
och månad för penningspel med snabb rytm i Veikkaus 
speltjänst. I fråga om penningspel med snabb rytm kan 
förlustgränsen per dygn vara sammanlagt högst 1000 € 
och förlustgränsen per månad sammanlagt högst 2000 €.

Övre gräns för spelkontots saldo  
(fr.o.m. 12.12.2017)

Det får finnas högst 20 000 € på spelkontot på en gång. 

Tidspåminnare i Veikkaus speltjänst  
(fr.o.m. 12.12.2017)

I Veikkaus speltjänst finns en tidspåminnare som minst en 
gång i timmen meddelar penningspelaren om hur länge 
personen spelat genom ett meddelande som dyker upp på 
skärmen. 

undersökning av genomslagskraften
Det finns internationella forskningsrön som påvisar hur penningspelsgränserna 
påverkar kontrollen över penningspelskonsumtionen och förebyggandet av de 
skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Flera undersökningar har dock visat 
att de frivilliga penningspelsgränserna ofta inte tas i bruk. Därför bör obligatoriska 
gränser som fastställs för penningspelandet betraktas som ett bättre alternativ. Man har 
också i stor utsträckning undersökt de spelförbud som penningspelare själva kan ställa 
på sitt spelande. Det finns forskningsrön som påvisar förbudens verkningar. Enligt 
rekommendationer som baserar sig på forskning ska inträdesförbud eller stängningar av 
spelkonton vara långvariga, de bör gälla i minst ett halvår [7]. Problemet vid bedömning 
av forskningsresultaten är att undersökningarna gäller länder där ett licenssystem 
tillämpas. I systemet i fråga kan penningspelare nämligen enklare kringgå de 



90LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017 9191LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017

penningspelsgränser de fastställt genom att spela på olika penningspelsaktörers 
webbplatser eller genom att spela penningspel utan att identifiera sig. I Finland är det 
här inte ett problem i sig eftersom merparten av konsumtionen i Finland riktas till de 
penningspel som Veikkaus Ab erbjuder. Det finns hittills få forskningsrön som grundar 
sig på uppföljning av genomslagskraften hos de åtgärder som riktas till penningspelare. 
Åtgärder som baserar sig på penningspelsbeteendet, till exempel skräddarsydd respons 
till penningspelaren, kan i framtiden visa sig fungera bra för att förebygga och minska 
de skadeverkningar som penningspelande ger upphov till [8].

11.4  FÖREbyGGANDE AV SKADEVERKNINGAR AV PENNINGSPELANDE 
Som EN DEL AV DET FÖREbyGGANDE mISSbRuKSARbETET

År 2015 trädde lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (532/2015) 
i kraft. I lagen klargörs vilket ansvar aktörer som förebygger skadeverkningar av pen-
ningspelande har och vilken roll förebyggandet har i kommunernas missbruksar-
bete. I lagen behandlas minskning av de skadeverkningar som alkohol, narkotika och 
penningspelande ger upphov till. I lagen betonas också användningen av forsknings-
baserade verksamhetsmodeller och omfattande regionalt samarbete. För att stöda 
verkställandet av lagen skapades handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spel-
prevention [9]. I planen fastställs tyngdpunkterna i förebyggandet av skadeverkningar 
och utvecklingen av detta även i fråga om penningspelande.

Tyngdpunkterna i handlingsplanen har inneburit att Institutet för hälsa och välfärd 
i sitt arbete för att utveckla förebyggandet av skadeverkningar av penningspel

•	 samarbetat med kommunerna i syfte att se till att de har strukturer för 
förebyggande missbruksarbete

•	 producerat material som lämpar sig för att informera om vilka skadeverkningar 
penningspelande kan ge upphov till

•	 utvecklat verktyg och en modell för identifiering av riskspelande och 
skadeverkningar av penningspel och för kortvariga interventioner

•	 skapat verksamhetsmodellen Pakka, som även omfattar penningspelande, och 
utbildningar och verktyg som stöder sig på denna modell

•	 beaktat särdrag i närmiljön och producerat lämpligt material som stöd för arbetet
•	 producerat och ordnat utbildningar som stöder personalens kompetens.

Målet med verksamhetsmodellen Pakka [10] är att effektivisera den lokala övervak-
ningen av åldersgränsen vid penningspelande och medvetenheten om de skadeverk-
ningar som penningspelande ger upphov till. Målet för det förebyggande missbruksarbe-
tet är att minska penningspelande som orsakar problem hos ungdomar och vuxna, höja 
debutåldern för penningspelandet inleds och förebygga skadeverkningarna av penning-
spelande på ett systematiskt sätt i samarbete mellan olika aktörer i området och regionen. 
En del av de kommuner som genomför verksamhetsmodellen Pakka har redan kopplat 
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penningspelande till sin verksamhet så att det i den lokala ”utbudsarbetsgruppen” också 
ingår en representant för penningspelsbolaget. Arbetet är målinriktat och åtgärder för 
förebyggande av skadeverkningar av penningspel utvecklas och organiseras i samarbete 
med det lokala näringslivet och andra aktörer.

Genomförandet av åldersgränsövervakning av penningspel inom detaljhandeln har 
redan i flera år testats genom provköp på olika håll i Finland [11]. Vid provköpen har 18 
år fyllda personer som ser unga ut försökt spela på penningspelsautomater, köpa skra-
plotter och delta i tippningsspel. Ungdomarna har i regel enkelt kunna spela penning-
spel, ålder eller identitetsbevis har inte efterfrågats. Inom Pakka-verksamheten har man 
därför strävat efter att fästa mer uppmärksamhet än tidigare vid att effektivisera övervak-
ningen av åldersgränsen på lokal nivå.

År 2015 startade Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf projektet Arpa, vars mål är 
att utveckla kunskaperna för att identifiera och förebygga skadeverkningar av penning-
spelande samt att föra skadeverkningar på tal. Målgruppen för projektet är vuxna pen-
ningspelare och yrkesutbildade personer som arbetar med förebyggande missbruksar-
bete. Arpa-projektet har fokuserat på att definiera och identifiera riskspelande eftersom 
detta är centralt med tanke på arbetet för att förebygga de skadeverkningar som penning-
spelande ger upphov till [12]. Inom projektet har också producerats material för förebyg-
gande av skadeverkningar av penningspel på arbetsplatser [13].

År 2015 startade Institutet för hälsa och välfärd, EHYT rf:s Arpa-projekt och Vanda 
stads enhet för förebyggande rusmedelsarbete ett samarbetsprojekt som syftar till att 
utveckla en för social- och hälsotjänsterna lämplig modell för att föra penningspelande 
på tal och ge korthandledning och en utbildning som stöder ibruktagandet av modellen. 
Efter pilotutbildningar togs modellen i bruk hösten 2016.

I början av 2017 startades det treåriga projektet Neljän tuulen hanke i Päijänne-Tavast-
land. Målet med projektet är att effektivisera och systematisera det förebyggande arbetet 
som en multiprofessionell verksamhet i servicestrukturer som förändras. Verksamhets-
modellen i projektet Neljän tuulen hanke syftar till att minska de skadeverkningar som 
alkohol och droger och penningspelande ger upphov till samt minska våld i nära relatio-
ner och främja den mentala hälsan. Användning av alkohol och droger, problemspelande, 
våld i nära relationer och problem med den mentala hälsan är fenomen med gemensamma 
gränsytor och särdrag. Därför går det att ordna gemensamma tjänster för dem [14]. 

11.5 MATERIAL, uTbILDNINGAR och KoMMuNIKATIoN SoM 
STÖDER FÖREbyGGANDET AV SKADEVERKNINGAR AV 
PENNINGSPELANDE

De stödmaterial och utbildningar som Institutet för hälsa och välfärd tillhandahåller 
är verktyg som kan utnyttjas för att förebygga de skadeverkningar som penningspe-
lande ger upphov till, identifiera risker och ge tidigt stöd. Målet med stödmaterialen 
och utbildningarna har varit att öka kunskaperna om skadeverkningar i anslutning 
till penningspelande. Det har producerats nya stödmaterial om penningspelande och 
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de skadeverkningar spelandet ger upphov till för olika målgrupper och de tidigare 
materialen har uppdaterats. Webbkurser har producerats för att stöda kunskaperna om 
förebyggande av de skadeverkningar penningspelande orsakar.

Stödmaterialen är riktade till yrkesutbildade, som möter personer med penning-
spelsproblem i sitt arbete, samt till fostrare, penningspelare och deras närstående. Mate-
rialen har producerats i samarbete med olika organisationer. Material finns på finska 
och svenska:

•	 Pajula, M. (2014). Pelin merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään 
peliongelmia kohtaaville (5:e rev. upplagan).

•	 Pajula, M. (2014). Spelets märken. Information om problem som förorsakas av 
penningspel för personer som möter spelproblem i sitt arbete (5:e rev. upplagan).

•	 Pajula, M. (2016). Liikaa pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta  
(4:e upplagan).

•	 Pajula, M. (2011). Mycket på spel. Information om penningspel och 
spelproblemet (2:a rev. uppl.)

•	 Itäpuisto, M. & Pajula, M. (2014). Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea 
rahapelaamisesta huolestuneille läheisille (4:e oförändrade upplagan). 

•	 Itäpuisto, M. & Pajula, M. (2014). Relationer på spel. Stöd och information om 
penningspel för oroliga anhöriga (3:e reviderade upplagan).

•	 Itäpuisto, M. (2015). Läheiset ja rahapeliongelma. Tietoa ja välineitä läheisten 
kanssa työskentelyyn.

•	 Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. (2016). Nuoret pelissä. Tietoa kasvattajille 
nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta (5:e förnyade upplagan).

•	 Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. (2016). Ungdomarna på spel. Information till 
fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar (5:e omarbetade 
upplagan).

•	 Komu, I. (2012). Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi.
•	 Komu, I. (2013). Penningspel och spelproblem, en lättläst broschyr.
•	 Karjalainen, S. & Jaakkola, T. (2016). Työelämä pelissä. Tietoa rahapelihaittojen 

tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä.

Webbkurserna koordinerades fram till slutet av 2017 av Mellersta Finlands kompe-
tenscentrum inom det sociala området på uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd. 
Finskspråkigt självstudiematerial kring förebyggande av skadeverkningar av spel (Peli-
haittojen ehkäisy) finns fritt tillgängligt på internet. Övriga kurser ordnas i samarbete 
med utbildningsorganisationer som en del av studiehelheten om att möta penning-
spelsproblem (Rahapeliongelmien kohtaaminen). Webbkurser som stöder förebyg-
gandet av skadeverkningar av penningspel:

•	 Pelihaittojen ehkäisy
•	 Självstudiematerialet Pelihaittojen ehkäisy
•	 Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky. 
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Källor

Utöver webbkurserna har Institutet för hälsa och välfärd, kommunala aktörer, organi-
sationer och erfarenhetsexperter tillsammans ordnat regionala utbildningar och semi-
narier på regelbunden basis. Inom utbildningarna har man behandlat skadeverkningar 
av penningspel, tidigt stöd och att föra penningspelande på tal. Under 2013–2016 har 
ungefär 900 yrkesutbildade deltagit i utbildningar.
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Översikt över stöd-, 
rådgivnings- och 
vårdtjänster

 Ù Det finns olika faktorer som gör det svårare att uppsöka 
vård för penningspelsproblem.

 Ù Stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel hjälper 
penningspelaren att bedöma sin egen situation och  
välja ett sätt att agera som passar personen i fråga.

 Ù Det finns olika tjänster för behandling av problemspelande 
och penningspelsberoende.

 Ù Kompetensen hos yrkesutbildade personer inom social- 
och hälsovården förbättras genom utbildningar och 
material.

 Ù Reformen av social- och hälsotjänsterna påverkar också 
förebyggandet och behandlingen av penningspelsproblem.
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12.1 PENNINGSPELSbERoENDE oCH UTmANINGAR DÅ DET 
GÄLLER ATT UPPSÖKA VÅRD

Penningspelsberoende är ett funktionellt beroende, precis som sexberoende, tvångs-
mässigt motionerande och shoppingberoende. Tvångsmässigt penningspelande har 
många likheter med materiella beroenden, till exempel alkohol- och drogberoende. 
Precis som med alkohol- och drogberoende förknippas även penningspelsberoende 
med ökad tolerans, abstinenssymptom, återfall och försummelse av skyldigheter. 
Dessutom finns det en koppling mellan penningspelsberoende och personlighets-
drag som impulsivitet, sensationssökande och försämrad stresstålighet [1].

Penningspelsberoende förekommer ofta samtidigt som andra bisymptom, till exempel 
problem med den mentala hälsan eller med alkohol och droger. Penningspelsberoende kan 
ha en koppling till depression, ångest- och personlighetsstörningar och ADHD [3]. Att en 
person lider av flera olika problem samtidigt kan vara belastande och göra det svårare att 
identifiera problemet. Identifieringen av penningspelsberoende försvåras också av det fak-
tum att beroendet inte nödvändigtvis syns utåt, vilket exempelvis alkoholberoende gör.

Vård för penningspelsproblem söks ofta först då penningspelandet har hunnit medföra 
betydande motgångar. För att förebygga och minska de konsekvenser som penningspels-
problem medför skulle det emellertid vara viktigt att uppsöka vård i ett så tidigt skede som 
möjligt [4]. 

Basservicen, till exempel hälsovårdscentraler, skol- och studerandehälsovården, före-
tagshälsovården och socialväsendet, spelar en viktig roll då det gäller att identifiera skade-
verkningar av penningspelande och föra dessa på tal samt bedöma behovet av vård [5].

Tröskeln för att uppsöka vård kan dock kännas hög för en problemspelare. Uppsökan-
det av vård kan förhindras av personliga faktorer, faktorer som anknyter till familjen och 
de sociala relationerna, faktorer i anslutning till spelkulturen eller kulturen i allmänhet och 
faktorer som har att göra med tjänsternas struktur och innehåll. Personliga hinder är till 
exempel att personen förnekar att hen har ett problem, inte får en förändring till stånd, tror 
sig kunna sluta spela på egen hand och har negativa känslor. Hinder som förknippas med 
familjen och de sociala relationerna kan vara att personen döljer sitt problem (rädsla för 
att förlora familjen eller för att parförhållandet ska ta slut) och känner skam i anslutning 
till detta. Hinder med anknytning till spelkulturen kan vara en allmän tillåtande attityd till 
penningspelande, bristande förmåga att identifiera att det är fråga om problemspelande 
och att penningspelaren har en dunkel uppfattning om pengars värde och de egna färdig-
heternas koppling till stora vinster. Allmänna kulturella hinder kan ha att göra med svårig-
heter att medge sin egen svaghet, önskan om att klara av problemen på egen hand (i syn-
nerhet hos män) och rädsla för att komma med i en kamratgrupp. Hinder som anknyter till 
tjänsternas struktur och innehåll kan vara svårigheter att få hjälp för sitt problemspelande 
och upplevelser av att tröskeln för att söka hjälp är för hög [6].
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12.2 STÖD-, INFoRmATIoNS- oCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Tillgången till stöd, information och rådgivning har under de senaste tio åren utveck-
lats avsevärt i Finland. Stöd- och rådgivningstjänsterna omfattar professionell vägled-
ning och rådgivning samt självhjälp och kamratstöd. De hjälper penningspelaren att 
bedöma sin egen situation och utreda olika alternativ för att agera på ett sätt som passar 
personen i fråga. Man har försökt sänka tröskeln för att uppsöka tjänsterna så mycket 
som möjligt och tjänsterna kan anlitas anonymt [7]. Problemspelare och deras närstå-
ende erbjuds en hjälplinje samt elektroniska tjänster och verktyg. Dessutom kan man 
få kamratstöd via diskussionsforum på internet. Elektroniskt stöd är ett bra komple-
ment till tjänster som erbjuds ansikte mot ansikte [8]. Kamratstöd för problemspelare 
och deras närstående erbjuds på olika orter.

Peluuri
Peluuri, som är en del av den servicehelhet som erbjuds vid Spelkliniken,tillhandahåller 
stöd-, väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel och förmedlar informa-
tion om förebyggande och vård av penningspelsproblem. Peluuris tjänster omfattar 
en hjälplinje, kamratlinje, programmet Peli poikki och andra elektroniska stöd- och 
rådgivningstjänster. Peluuri fungerar på nationell nivå och alla tjänster som erbjuds är 
avgiftsfria. Tjänsten Peluuri produceras av förbundet Sininauhaliitto och A-klinikstif-
telsen. Peluuri finansieras av Veikkaus Ab.

I tabell 12a visas antalet samtal om penningspelsproblem som kommit till hjälplinjen. 
Antalet samtal om penningspelsproblem från penningspelare har ökat under de tre senaste 
åren. Statistiken för hjälplinjen inbegriper utöver jourfall även samtal från Peluuri. År 2016 
nådde Peluuri 192 klienter som belagt sig själva med spelförbud, varav man med hälften 
diskuterade klienternas penningspelsproblem eller kontroll över penningspelandet, medan 
hälften av klienterna inte ville prata om saken [9].  

TAbell 12a. RSamtal till Peluuri gällande penningspelsproblem 2014–2016 och förändring 
2015–2016, %

peluuri 2014–2016 2014 2015 2016 Förändring (%) 2015–2016

Spelproblem, sammanlagt 1 183 1 263 1 316 4,2 %

 - spelare 792 869 951 9,4 %

- närstående 348 353 336 -4,8 %

- indirekt kund* 43 41 29 -29,3 %

* Indirekta kunder är arbetstagare eller andra kunder som är intresserade av skadeverkningar som  
   penningspelande ger upphov till

I tabell 12b finns en allmän beskrivning av de telefon- och webbtjänster som Peluuri 
erbjuder. Alla tjänster, förutom programmet Peli poikki, är avsedda för såväl penningspe-
lare som närstående. I Peluuris klientarbete tillämpas en referensram för ett klientorienterat 
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väglednings- och rådgivningsarbete, där fokus ligger på att lyssna på klienten och att dis-
kutera så att man motiverar klienten, visar empati och undviker att döma [10]. Via Peluuri 
får klienten hjälp och stöd av både yrkesutbildade och medmänniskor. Hjälplinjen betjänar 
varje år 1 200–1 400 penningspelare, närstående och yrkesutbildade. Av de penningspe-
lare som ringer till Peluuri är cirka 70 procent män och av de närstående är cirka 80 pro-
cent kvinnor [10].

Penningspelare och närstående kan också söka stöd och råd via de elektroniska diskus-
sionsforum som skapats i samarbete med A-klinikstiftelsens Droglänken. Valtti är ett öppet 
forum på Droglänken. På Peluuris webbplats finns en länk till forumet. Hertta är ett diskus-
sionsforum avsett för närstående till problemspelare. Forumet upprätthålls av Droglänken 
och det går också att komma till forumet via Peluuris webbplats.

Programmet Peli poikki är ett behandlingsprogram i två delar som ger stöd per telefon 
och på nätet och där deltagarna själva utför uppgifter och pratar med en terapeut en gång 
per vecka. Programmet baserar sig på en kognitiv-behavioral referensram och ett arbetssätt 
där fokus ligger på motiverande intervju. Den anställda och klienten går igenom klientens 
upplevelser, tankar och känslor vad gäller penningspelande. Dessutom har den som deltar 
i programmet möjlighet att få kamratstöd via behandlingsprogrammets diskussionsforum.

På Peluuris webbplats finns också ett PGSI-test (Problem Gambling Severity Index), med 
hjälp av vilket penningspelaren kan bedöma hur allvarligt det eventuella penningspels-
problemet är, och ett BBGS-korttest (Brief Biosocial Gambling Screen), med hjälp av vilket 
penningspelaren kan utvärdera sitt penningspelande och sin vilja att minska på spelandet.

TaBELL 12b. Peluuris telefon- och webbtjänster

Serviceform Tjänstens innehåll

Hjälplinje Telefontjänst via vilken den som ringer får information, stöd och 
anvisningar. En yrkesutbildad med kunskap om penningspelsproblem 
svarar på samtalen.

Kamratlinje Möjlighet att utbyta tankar med före detta problemspelare eller 
närstående som känner till problemspelande.

Chat Webbtjänst för frågor och diskussion för penningspelare, närstående 
och yrkesutbildade. Möjlighet att få svar på samma frågor som via 
hjälplinjen.

OmaPeluuri Ledda diskussionsgrupper på internet öppna för penningspelare, 
spelfrihetsräknare och stödmeddelanden. För närstående finns 
öppna diskussionsgrupper på internet. Registrering i tjänsten med 
e-postadress.

Diskussionsforumet Valtti Diskussionsforum på internet för personer vars spelande medför 
problem och personer som återhämtar sig från problemspelande.

Diskussionsforumet Hertta Diskussionsforum på internet för närstående till personer vars 
spelande medför problem.

Programmet Peli poikki Åtta veckor långt webbaserat behandlingsprogram som består av 
uppgifter som utförs varje vecka och telefonsamtal med en terapeut 
en gång per vecka. Deltagaren kan också delta i kamratdiskussioner.
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Droglänken
Också A-klinikstiftelsens webbtjänst Droglänken erbjuder tjänster för penningspelare 
och deras närstående. Alla elektroniska tjänster är avgiftsfria för användarna.  
I Droglänken kan man fråga råd gällande penningspelsproblem eller andra beroenden 
och i tjänsten finns en informationsbank. Dessutom kan penningspelare undersöka 
sitt eget penningspelande med hjälp av olika tester eller föra dagbok över sitt penning-
spelande. Med hjälp av SOGS-R-testet (South Oaks Gambling Screen Revised) kan 
penningspelare bedöma hur allvarligt det egna penningspelsproblemet är. Syftet med 
testet är att fästa uppmärksamhet vid de faktorer som ofta anknyter till ett problematiskt 
penningspelande. PGSI-testet är detsamma som på Peluuris webbplats.

”Hålbröd”-modellen är ett sätt att närma sig penningspelsproblem och behand-
lingen av dem [10]. Med hjälp av modellen utreds hur problematiskt en penningspe-
lares spelande är, hur det problematiska penningspelandet har påverkat olika delom-
råden i penningspelarens liv, vilka saker som är under kontroll trots penningspelandet 
och vilka mål penningspelaren har att arbeta mot. ”Hålbröd”-modellen hjälper spela-
ren att få en uppfattning om hur penningspelsproblem påverkar människans liv och 
välfärd på ett övergripande sätt.

Rådgivningstjänsten (eRådgivning) genomförs i samarbete med Peluuri. Under 
2015–2016 svarade rådgivningstjänsten på sammanlagt 124 frågor kring penning-
spel. Över hälften av frågorna anknöt till penningspelarens egen situation. Den största 
åldersgruppen av dem som ställde frågor kring penningspel bestod av 18–35-åringar.

TaBELL 12c. Droglänkens elektroniska tjänster

Serviceform Tjänstens innehåll

Rådgivningstjänst Webbrådgivning kring användning och beroende av alkohol och 
droger. De personer som svarar på frågorna är yrkesutbildade inom 
social- och hälsovårdens missbruksarbete.

Penningspelsdagboken Raipe Ett verktyg som hjälper att sätta lämpliga penningspelsgränser eller 
att helt sluta spela.

Penningspelstester Penningspelstest: SOGS-R
Skadeverkningar av penningspelande: PGSI

”Hålbröd” Verktyg med vilket man kan bedöma hur penningspelandet påverkar 
olika delområden i livet.

Databanken Informationssnuttar, snabbinformation, forskningsrön, frågesporter, 
information för föräldrar och yrkesutbildade.

Tiltti
Förbundet Sininauhaliittos tjänst Tiltti är en informations- och stödpunkt med låg tröskel. 
Precis som Peluuri är den en del av den servicehelhet som Spelkliniken tillhandahåller. 
Tilttis basverksamhet indelas i en stöd- och rådgivningstjänst med låg tröskel  
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som tillhandahålls av yrkesutbildade inom det sociala området och i öppen eller slu-
ten gruppverksamhet som baserar sig på kamratstöd och stöd av erfarenhetsexperter. 
Två gånger i veckan står Tilttis dörrar öppna för penningspelare, deras närstående och 
yrkesutbildade som i sitt arbete möter de skadeverkningar som penningspelande ger 
upphov till. Vid dessa tillfällen ger utbildade frivilliga kamratstöd och fungerar som 
stödpersoner, och det finns också möjlighet att få personlig ekonomisk rådgivning 
[11]. Tiltti gör också informationssnuttar om de skadeverkningar penningspelande ger 
upphov till, ordnar gemensamma aktiviteter för penningspelare och deras närstående 
samt temakvällar för närstående.

Övriga tjänster för kamratstöd
I Finland finns två nationella aktörer som ordnar kamratgruppsverksamhet [12]. Stif-
telsen Sospeds Pelirajat’on-grupper och Anonyma Spelare (Gamblers Anonymous, dvs. 
GA) erbjuder problemspelare och deras närstående kamratstöd på olika håll i landet. Syf-
tet med stiftelsen Sospeds verksamhet är att förbättra välbefinnandet för problemspelare 
och deras närstående med hjälp av kamratstöd. Sosped erbjuder också grundutbildning 
för kamratledare. Anonyma Spelare har fått sin verksamhetsidé från Anonyma Alkoho-
lister (AA), och fungerar enligt samma principer. Det absoluta målet inom Anonyma 
Spelare är spelfrihet och som referensram används ett tolvstegsprogram.

ekonomi- och skuldrådgivning samt utkomst
Typiskt för penningspelsproblem är att den ekonomiska situationen blir klart sämre. 
Den belastande ekonomiska situationen, hemlighållandet av den och den skam detta 
ger upphov till kan bidra till att penningspelandet fortsätter att vara ett hinder för åter-
hämtning. Det är oerhört viktigt att trygga ekonomi- och skuldrådgivning bland annat 
för att få ordning på skulderna i det första skedet av återhämtningen. En skuldsatt pen-
ningspelare kan söka utkomststöd för nödvändiga utgifter vid FPA:s byrå på den egna 
orten eller i FPA:s webbtjänst.

Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där klienter får 
information och råd kring hur de ska sköta sin ekonomi och sina skulder. Inom råd-
givningstjänsten ligger fokus på att lösa klientens skuldsituation och tillhandahålla 
förebyggande ekonomisk rådgivning [13]. Utöver kommunernas ekonomi- och skuld-
rådgivning tillhandahåller även socialbyråerna, evangelisk-lutherska kyrkans diakoni-
arbete och Garanti-Stiftelsen avgiftsfria tjänster.

Det kan också behövas intressebevakning för att återhämta sig från ett penning-
spelsproblem eller klara av de svårigheter att hantera penningfrågor som penningspe-
landet lett till. Då kan för personen i fråga förordnas en intressebevakare som sörjer 
för ärenden som berör personens egendom och ekonomi. Dessutom ska intressebeva-
karen se till att personen får vård och omsorg och tillgång till rehabilitering. Intresse-
bevakaren samarbetar vid behov med yrkesutbildade inom kommunens social- och 
hälsovård [14].
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12.3  TJÄNSTER INom ÖPPEN- oCH ANSTALTSVÅRDEN

Utbudet av vårdtjänster som är specialiserade på penningspelsproblem är ännu mycket 
splittrat i Finland [15]. I nuläget, innan reformen av social- och hälsotjänsterna (sote-
reformen) träder i kraft, bär kommunerna ännu ansvaret för att ordna social- och hälso-
tjänster, men skillnaderna mellan olika kommuners verksamhet är stora [4]. Att identi-
fiera penningspelsproblem och föra problemet på tal hör till kommunernas basservice, 
medan ansvaret för att ordna vård ligger hos kommunernas specialtjänster. Vid penning-
spelsproblem kan hjälp sökas till exempel vid hälsovårdscentraler, A-kliniker, mental-
vårdsbyråer, psykiatriska polikliniker eller hos församlingarnas diakoniarbetare [15].

Valet av behandlingsform för penningspelsberoende påverkas av spelberoendets svå-
righetsgrad och många enskilda faktorer, till exempel vilka fysiska och psykiska sjuk-
domar personen samtidigt lider av [16]. Ett penningspelsberoende är sällan ett enskilt 
problem, så patientens situation bör bedömas på ett övergripande sätt innan en vård-
plan görs upp [17]. I Finland finns ännu ingen God medicinsk praxis-rekommendation 
för behandling av penningspelsberoende. De metoder som används i Finland, till exem-
pel kognitiv beteendeterapi, motiverande intervju och i viss mån farmakologisk stödbe-
handling (opioidantagonister, Nalmefen och Naltrexon), grundar sig på internationella 
vårdrekommendationer. Finland bör sträva efter att utarbeta en nationell rekommenda-
tion för behandling av penningspelsproblem. Med hjälp av en behandlingsrekommen-
dation skulle yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kunna välja den behandlings-
form som är lämpligast för patienten och därmed skulle vårdhänvisningen av patienter 
effektiviseras [3].

12.3.1  Öppenvårdstjänster

I lagen om missbrukarvård (41/1986) fastställs att ordnandet av missbrukartjänster 
är kommunernas uppgift. För närvarande producerar kommunerna öppenvårdstjäns-
ter antingen inom ramen för den egna verksamheten eller så köper de tjänster av olika 
serviceproducenter. Öppenvård för penningspelsproblem ordnas i regel som en del av 
missbrukartjänsterna. 

Spelkliniken och öppenvård
Sedan 2010 har Spelkliniken varit verksam i Helsingfors. Kliniken är en servicehel-
het specialiserad på penningspelsproblem som omfattar Tiltti, Peluuri (se kapitel 12.2) 
och öppenvård. Spelkliniken är ett samprojekt mellan städerna Helsingfors och Vanda, 
organisationer och staten. Under 2017–2018 har verksamhet vid Spelkliniken star-
tats och upprätthållits av städerna Helsingfors och Vanda, A-klinikstiftelsen, förbun-
det Sininauhaliitto, Sosped-stiftelsen, Kompetenscentret inom det sociala området i 
huvudstadsregionen Socca och Institutet för hälsa och välfärd. Projektets samarbets-
partner ansvarar för Spelklinikens kostnader enligt den insats som överenskommits 
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med var och en av dem och partnerna producerar sin del av den servicehelhet som 
Spelkliniken erbjuder. 

Helsingfors och Vanda ansvarar för tillhandahållandet av öppenvård. Helsingfors 
och Vanda producerar Spelklinikens öppenvårdstjänster för invånarna. Institutet för 
hälsa och välfärd finansierade det nationella webbaserade programmet Peli poikki till 
slutet av 2016. och därefter blev det en del av Peluuris finansiering. Finansieringen av 
Peluuris verksamhet kommer från Veikkaus Ab, förbundet Sininauhaliitto ansvarar 
för förvaltningen och A-klinikstiftelsen samarbetar med Sininauhaliitto i genomför-
andet. Tiltti är förbundet Sininauhaliittos projekt som finansieras av STEA (se kapitel 
9.3.2). Spelkliniken är en del av det övergripande projekt för att förebygga och minska 
skadeverkningarna av penningspel som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd.

Spelklinikens tjänster är multiprofessionella och kliniken tillhandahåller tjänster 
enligt principen om låg tröskel. Det här betyder att klienten själv kan välja den tjänst 
som ger klienten bäst hjälp. Det behövs ingen remiss till Spelklinikens öppenvård. 
Största delen av Spelklinikens tjänster fungerar enligt principen om anonymitet. De 
tjänster kliniken erbjuder är av olika karaktär, och tjänster som stöder varandra kan 
användas samtidigt. Till exempel kan klienter via Peluuris hjälplinje styras till andra 
tjänster, och klienter som regelbundet besöker öppenvården kan också få kamratstöd 
via Tiltti.  

TAbell 12d. Klientbesök inom Spelklinikens öppenvård och hos Tiltti samt alla Peluuris 
mottagna samtal 2010–2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tot.

Klientbesök
inom öppenvården

560 1 390 1 360 1 242 1 156 1 349 1 483 8 540

Klientbesök 
hos Tiltti

118 626 925 1 076 1 511 2 111 2 243 8 610

Alla mottagna samtal till 
Peluuri

2 840 2 824 2 975 2 556 2 333 2 297 1 983 17 808

Inom Spelklinikens öppenvård nås klienter, varav många är unga vuxna eller medel-
ålders män som använder endast få andra social- och hälsotjänster. Många har redan 
länge haft allvarliga penningspelsproblem. Tack vare att programmet Peli poikki har 
låg tröskel och gett goda resultat har det blivit mycket populärt, vilket syns i sin tur har 
lett till att vårdköerna har blivit längre. Av de personer som deltog i programmet 2016 
gick 159 personer programmet till slut.
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TAbell 12e. Antal personer som genomgått programmet Peli poikki 2010–2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tot.

Antal personer som 
genomgått programmet 
Peli poikki

55 123 164 144 158 152 159 955

Inom öppenvården granskar man penningspelandet som en del av klientens liv och 
förbättrar klientens förmåga att fundera på kopplingarna mellan penningspelandet, 
känslor, relationerna till andra människor och livssituationen. Behandlingsprocessen 
är alltid individuell eftersom målen och metoderna för öppenvården diskuteras med 
klienten [18].

A-klinikstiftelsens öppenvårdstjänster
A-klinikstiftelsen är för närvarande den största organisationsaktör som producerar 
öppenvårds- och dygnet runt-tjänster för personer med missbruksproblem. Stiftelsen 
tillhandahåller tjänster på olika håll i Finland. A-klinikerna, som ägs av A-klinikstiftel-
sen, erbjuder fullvuxna och unga klienter som lider av olika beroenden samt deras när-
stående mångsidiga behandlings- och experttjänster. A-klinikstiftelsen har som princip 
att tillhandahålla tjänster som skräddarsys enligt individens behov. Därmed kan klienter 
få behandling för problem med såväl alkohol och droger som med den mentala hälsan, 
antingen separat eller i kombination. Servicen kan uppsökas antingen på remiss eller på 
egen hand. Orsaken till besöket kan vara ett beroende eller de konsekvenser som bero-
endet orsakar antingen klienten själv eller närstående. 

A-klinikeerna tillhandahåller vägledning och rådgivning, bedömning av vårdbeho-
vet, öppen avgiftnings- och avvänjningsvård samt träffar för individer, par och familjer. 
Arbetet baserar sig på en individuell behandlingsplan som görs upp utifrån de problem-
punkter som tagits upp under en intervju. Enligt A-klinikstiftelsens bedömning besöker 
cirka tre procent av klienterna kliniken på grund av penningspelsberoende, vilket inne-
bär att man inom A-klinikstiftelsens (A-klinikernas) tjänster för öppenvård möter unge-
fär 600 klienter som sökt hjälp på grund av sitt penningspelande [19]. Dessutom ordnas 
behandlingsrelaterade grupper och aktivitetsgrupper samt öppna rehabiliteringskurser.

Övriga öppenvårdstjänster
Inom Sovatek-stiftelsen tillhandahålls behandling för personer med spelproblem 
inom arbetsgruppen för öppen rehabilitering (arbetsgruppen för beroenderehabilite-
ring) i samarbete med missbruksjouren och avvänjningsavdelningen i Jyväskylä. Vår-
den utgår från en bedömning av servicebehovet, som görs vid missbruksjouren. Ingen 
remiss behövs. Vården stöds av kamratgruppsverksamhet, som leds av före detta 
problemspelare som utbildats till kamratledare.
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Kriscentret i Kuopio erbjuder samtalsstöd för att klara sig ur en svår livssituation. 
Kriscentret har en avgiftsbelagd servicehelhet som är specialiserad på penningspels-
problem. Dess två anställda medverkade också under flera års tid i klientarbetet inom 
programmet Peli poikki.

Tjänsten för barn och familjer Valona Lapsi- ja perhepalvelut är en del av evangelisk-
lutherska Kyrktjänstens diakoniska social- och välfärdstjänster. Tjänsten bytte namn 
i oktober 2017 och hette tidigare Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu. De öppna 
tjänsterna Avopalvelut Valona (tidigare Avoruusu) erbjuder familjer som har problem 
med penningspelande en möjlighet att kartlägga situationen eller starta en process för 
öppen rehabilitering.

Öppenvårdstjänster erbjuds också av privata serviceproducenter, som oftast har 
specialiserat sig på psykosociala behandlingsformer för penningspelsberoende. Läke-
medelsbehandlingar ska endast tillgripas som ett tillfälligt stöd vid sidan om andra 
behandlingsformer. Den läkemedelsgrupp det forskats mest i är opioidantagonister 
som påverkar det centrala nervsystemets lustcentrum. Parallell läkemedelsbehand-
ling av ångest och depression kan stöda även behandlingen av penningspelsberoendet. 
Under den senaste tiden har man i Finland undersökt hur läkemedelsbehandlingar 
påverkar behandlingen av penningspelsberoende [20].

TAbell 12e. Exempel på öppenvårdstjänster som specialiserat sig på penningspelsproblem

tjänsteleverantör tjänst tillgång till vård

Spelkliniken Jourmottagning Utan tidsbokning för vuxna penningspelare 
och närstående som bor i Helsingfors och 
Vanda

Öppenvård: behandlings-
relaterade samtal med en 
psykolog eller socialterapeut

För vuxna penningspelare och närstående 
som bor i Helsingfors och Vanda med 
tidsbokning

A-klinikstiftelsen Enheterna för öppenvård: 
lösningsfokuserad metod med 
kognitiv beteendeterapi

Vuxna klienter kan uppsöka tjänsterna 
via hemkommunens missbrukar- och 
mentalvårdstjänster

Sovatek-stiftelsen Öppen rehabilitering: en 
personlig rehabiliteringsplan 
görs upp

Vårdbehovet bedöms vid missbruksjouren 
(Jyväskylä), ingen remiss behövs

Kriscentret i Kuopio Terapeutiska samtal som 
kan inbegripa övningar och 
uppgifter

Förfrågningar om betalningsförbindelse 
riktas till hemkommunens social- och 
hälsotjänster

Valona Lapsi- ja 
perhepalvelut

bedömning av situationen eller 
inledande av process för öppen 
rehabilitering

Tjänster erbjuds i Pieksämäki-, S:t michel- 
och Jyväskylätrakten  
(tidigare Avoruusu-palvelut)

Privata 
serviceproducenter

Psykosociala behandlingsformer 
(och läkemedelsbehandling)

Tjänsterna är avgiftsbelagda
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12.3.2 Anstaltsrehabilitering

Rehabilitering på anstalt kan bli aktuell om de problem som penningspelandet orsakat 
är allvarliga eller om klienten samtidigt har till exempel alkohol- eller drogproblem 
[21]. Rehabilitering på anstalt kan också vara nödvändigt om klienten utgör en fara 
för sig själv eller andra. I sådana fall tillbringar klienten en viss tid på anstalt, som kan 
vara en rehabiliteringsanstalt inom missbrukarvården eller ett psykiatriskt sjukhus, 
eller på en avdelning för psykiatrisk vård. Anstaltsvård kräver klientens samtycke. 
Det kan behövas en läkarremiss till platsen för anstaltsrehabilitering och/eller en 
betalningsförbindelse som täcker rehabiliteringsperioden. Betalningsförbindelser beviljas 
till exempel vid socialbyråer och A-klinikerna [10].

TAbell 12f. Exempel på tjänster för anstaltsrehabilitering för klienter som lider av 
penningspelsproblem

tjänsteleverantör referensram för vården tillgång till vård

A-klinikstiftelsens 
addiktionssjukhus, samfundet 
Hietalinna-yhteisö, Haarajoki

Läkemedelsfri samhällsvård Kräver remiss och 
betalningsförbindelse från social- 
och hälsoväsendet

A-hemmet, Kankaanpää
www.vakry.fi/pelikuntoutus-a-
koti/

Kognitiv arbetsmetod, 
användning av arbetsbok, 
intensivkurser för problem-
spelare, individuella samtal  
med en specialhandledare

behovet av rehabilitering och 
situationen bedöms i kommunen, 
betalningsförbindelse från 
kommunen

Pixne-kliniken, malax
www.missbrukarvard.fi/svenska/
pixne/

Program i tolv steg i form  
av en fyra veckors intensivkurs  
(på svenska)

Klienten betalar självriskandelen

Centret för missbrukarvård 
Ridasjärven päihdehoitokeskus, 
Hyvinge
www.ridis.fi

Eget rehabiliteringsprogram och 
individuella träffar med  
en specialhandledare

betalningsförbindelse krävs 
innan vården inleds

Sovatek-stiftelsen Rehabiliteringskurser: fyra olika 
perioder, varar ungefär ett halvår

minst åtta deltagare måste 
anmäla sig till kursen

Tolvis center, malax
www.tolviscenter.fi

Program i tolv steg som 
innefattar kognitiv terapi och 
miljöterapi (de anställda talar 
svenska och finska)

Kräver betalningsförbindelse

Rehabiliteringscentret 
Tuustaipaleen kuntoutuskeskus, 
mäntyharju
www.tuustaipale.fi

Individuell rehabilitering, 
kamratgrupper, träff med  
en egen handledare varje vecka  
(3 gånger)

Kräver betalningsförbindelse 
från hemkommunen och remiss, 
av vilken framgår klientens 
hälsotillstånd, medicinering och 
mål med rehabiliteringen

Valona Lapsi- ja perhepalvelut
www.valonahyvinvointi.fi

Intensivperiod, terapiarbete och 
krisarbete

(Tidigare Perhekuntoutus Ruusu)

Ventuskartanos 
anstaltsrehabilitering, 
beroendecentret Porten, Karleby
www.paihdekeskusportti.fi

Rehabiliteringen baserar sig på 
nätverksarbete, samhällsvård 
och kognitiv beteendeterapi i 
grupp

Kräver betalningsförbindelse

https://vakry.fi/peliriippuvuuden-hoito-a-koti/
https://vakry.fi/peliriippuvuuden-hoito-a-koti/
http://www.missbrukarvard.fi/svenska/
https://www.ridis.fi/
http://www.tolviscenter.fi/
http://www.tuustaipale.fi/
https://valonahyvinvointi.fi/
http://www.ventuskartano.fi/
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12.3.3  metoder för att stöda närstående

Det är också skäl att fästa uppmärksamhet vid den belastande livssituation som närstå-
ende till personer med spelproblem lever i, och det är viktigt att det finns tjänster för dem. 
Det har utvecklats behandlingsprogram för närstående, och deras effekter har under-
sökts. De metoder som undersökts mest på internationell nivå är CRAFT och 5-STEP. 

Målen med CRAFT-metoden (The Community Re-inforcement and Family 
Training) är att hänvisa penningspelaren till vård, minska penningspelandet och öka 
de närståendes välfärd. Modellen fokuserar på att lösa problemen genom att stärka 
gemenskapen och träna familjen. Den närstående vänjer sig av med det beteende 
som tillåter att penningspelandet fortsätter och övar in ett beteende som stöder 
penningspelaren att vara spelfri eller att söka vård. CRAFT-metoden har använts inom 
missbrukarvården och det finns svenskspråkig litteratur om den [22].  

I 5-STEP-metoden är målen att förbättra den närståendes välfärd och minska de ska-
deverkningar som den närstående upplever. Metoden baserar sig på modellen Stress-
strain-coping-support, som är lösningsfokuserad. Man söker inte en skyldig, utan pen-
ningspelandet bär skulden och är den faktor som måste förändras [22].

12.3.4 Tjänster för barn och unga

Öppenvårds- och rehabiliteringstjänsterna är avsedda för vuxna, men det finns stöd och 
hjälp också för barn. Penningspel är förbjudna för minderåriga, men ändå spelar en del 
ungdomar i Finland penningspel. Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2017 visade att 7,1 
procent av eleverna i årskurserna 8 och 9 spelar penningspel varje vecka, medan motsva-
rande siffra var 6,4 procent bland studerande vid gymnasier 14,1 procent bland stude-
rande vid yrkesläroanstalter [23]. Skol- och studerandehälsovården, familjerådgivningar, 
ungdomsstationer och specialenheter för ungdomspsykiatri kan ingripa i penningspels-
problem bland ungdomar [15], men barn och unga kan också behöva mer omfattande 
stöd, till exempel i egenskap av närstående till en problemspelare eller i sin förhanden-
varande livssituation.

Också ungdomar och unga vuxna kan ringa Peluuris hjälplinje. De kan också ano-
nymt ställa frågor om användning och beroende av alkohol och droger i Droglänkens 
rådgivningstjänst. Telefonen och nätbrevstjänsten för barn och unga är avsedd för perso-
ner under 21 år. De som ringer och skriver till tjänsterna får hjälp och stöd konfidentiellt. 
Tjänsterna tillhandahålls av Mannerheims Barnskyddsförbund. Ungdomsstationerna är 
enheter som verkar under A-klinikstiftelsen. Klinikerna kan uppsökas av unga i åldern 
13–24 år och deras närstående. I Psykporten för unga finns information om penningspe-
lande och råd om hur man söker och får hjälp. 

Det uppsökande ungdomsarbetet är en del av specialungdomsarbetet, och det syf-
tar till att hjälpa unga exempelvis vid problem med livshanteringen. Navigatorerna 
är serviceställen med låg tröskel för unga i åldern 15–29 år. I Navigatorn kartläggs den 



106LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017 107107LÄGESÖVERSIKT ÖVER PENNINGSPELANDE I FINLAND 2017

ungas situation, och därefter erbjuds den unga sådan vägledning som hen behöver. Hös-
ten 2017 erbjöd endast en del Navigatorer missbrukartjänster [24]. 

TaBELL 12g. Information och hjälp vid penningspelsproblem bland barn, unga och  
deras närstående

Serviceform Tjänstens innehåll

Peluuris hjälplinje
www.peluuri.fi

En yrkesutbildad med kunskap om penningspelsproblem 
svarar på samtalen.

Droglänkens rådgivningstjänst
www.paihdelinkki.fi/sv/radgivning

Webbrådgivning kring användning och beroende av 
alkohol och droger. De personer som svarar på frågorna 
är yrkesutbildade inom social- och hälsovårdens 
missbruksarbete.

Telefon för barn och unga (Mannerheims 
Barnskyddsförbund)
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-
tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/

En vuxen frivilligarbetare svarar på samtalen.

Nätbrevstjänst för barn och unga 
(Mannerheims Barnskyddsförbund)
https://www.lastenjanuortennetti.net/

I stället för att ringa kan man skicka ett brev, som 
besvaras av en vuxen frivilligarbetare.

Ungdomsstationer (A-klinikstiftelsen) Hjälp vid problem med alkohol och droger och 
penningspelande samt motsvarande svåra problem 
Avsedd för unga i åldern 13–24 år och deras närstående.

Psykporten för unga
www.mielenterveystalo.fi/sv

På webbplatsen finns råd, hjälp och information 
om mental hälsa. Ungdomar kan göra tester om 
alkoholanvändning och depression.

Uppsökande ungdomsarbete
www.avi.fi

Hjälper unga under 29 år som inte har en studie- eller 
arbetsplats eller några framtidsplaner. Söker lösningar 
på ungas problem och stöder dem vid problem med 
livshanteringen.

Ohjaamo/Navigatorn 
kohtaamo.info

Det uppsökande ungdomsarbetets tjänster, tjänster 
för ungdomar, mentalvårds- och missbrukartjänster, 
tjänster som tillhandahålls av läroanstalter eller 
studiehandledare, arbets- och näringsbyråns tjänster 
samt informations- och rådgivningstjänster för unga.

12.4 FÖRBÄTTRANDE AV KOMPETENSEN BLAND yRKESUTBILDADE

Under de senaste åren har metoder för behandling av penningspelsberoende undersökts 
och utvecklats och yrkesutbildade personers kunskaper har stärkts. Det finns fortfarande 
ett behov av att stärka kompetensen. Yrkesutbildade inom social- och hälsovården anser 
att penningspelsberoende är ett allvarligt problem i Finland. Många upplever emeller-
tid att de inte har tillräckliga färdigheter att möta problemspelare och deras närstående. 
Yrkesutbildade är intresserade av att få mer information om identifiering och bedömning 
av penningspelsproblem, om utbildning i hur penningspelsberoende behandlas och om 
vilka stöd- och behandlingstjänster som finns tillgängliga.

https://paihdelinkki.fi/sv/radgivning
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.lastenjanuortennetti.net/
www.mielenterveystalo.fi/sv
http://www.avi.fi/sv/web/avi/aiheet
http://kohtaamo.info/
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På uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd har man stärkt yrkesutbildade personers 
kunskaper i frågor som anknyter till penningspelsproblem på ett långsiktigt sätt genom 
att producera nya och utveckla redan befintliga webbkurser så att de svarar mot olika 
målgruppers behov. Under 2014–2016 genomförde man en helhet värd 2–9 studiepoäng 
(sp), ”Rahapeliongelmien kohtaaminen” (Att bemöta penningspelsproblem), och ska-
pade fyra nya helheter, nämligen ”Hoito- ja kuntoutusmenetelmät rahapeliongelmissa” 
(Behandlings- och rehabiliteringsmetoder vid penningspelsproblem, 2 sp), ”Rahapelaa-
jan läheiset” (Närstående till penningspelare, 1 sp), ”Digitaalinen pelaaminen” (Digi-
talt spelande, 2 sp) samt delvis ”Nuorten pelaaminen” (Spelande bland ungdomar, 2 sp). 
Sammanlagt 850 yrkesutbildade inom social- och hälsovården deltog i webbkurserna 
under 2014–2016. Utbildningen och den riksomfattande organiseringen inom områ-
det koordinerades av Mellersta Finlands kompetenscentrum inom det sociala området 
(Koske) på uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd. Kurser ordnas av olika utbild-
ningsorganisationer och de kan gynna anställda eller studerande inom olika områden 
antingen som en del av studierna eller som professionell fortbildning.

År 2016 ordnade Institutet för hälsa och välfärd en metodutbildning om penningspel, 
”Rahapeliriippuvuus hallintaan” (Att bemästra penningspelsberoende), för yrkes-
utbildade inom social- och hälsovården. Metodutbildningen grundar sig på kognitiv 
beteendeterapi, och i utbildningen utnyttjas den handbok för terapeuter [25] och arbets-
bok för klienter [26] som Institutet för hälsa och välfärd producerat. Dessutom har Insti-
tutet för hälsa och välfärd byggt upp ett nätverk av utbildare som tillhandahåller utbild-
ning över hela landet. Sammanlagt 70 yrkesutbildade inom social- och hälsovården har 
deltagit i metodutbildningen och tio nya utbildare har utbildats.

Under de senaste åren har också stödet och koordinationen på lokal nivå utvecklats i 
syfte att stärka kunskaperna om penningspelsproblem. Kunskaperna om förebyggande 
av skadeverkningar av penningspel och identifiering av problematiskt digitalt spelande 
och penningspelande har i Mellersta och Östra Finland ordnats i form av projektet Peli-
tuki som genomförts och koordinerats i samarbete mellan Sovatek-stiftelsen, kriscentret 
i Kuopio och utvecklingscentret Tyynelä.

12.5  FÖREbyGGANDE och bEhANDLING AV 
PENNINGSPELSPRobLEm Som EN DEL AV REFoRmEN AV 
SocIAL- och hÄLSoTjÄNSTERNA

Den pågående reformen av social- och hälsotjänsterna (sote-reformen) är en av 
de största reformerna av förvaltning och funktionssätt som genomförts i Finland. 
Huvudmålet är att ordnandet av social- och hälsotjänsterna och utförandet av andra 
regionala uppgifter överförs från kommunerna till landskap den 1 januari 2020. Det 
främsta målet med reformen är att skillnaderna mellan människor vad gäller hälsa 
och välfärd samt tillgång till service ska minska. Utöver att strukturerna och finan-
sieringen förnyas kommer också styrningen av och verksamhetsmodellerna inom 
social- och hälsovården att genomgå en grundlig modernisering. Kommunerna 
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kommer dock även i fortsättningen att ansvara för främjandet av kommuninvånar-
nas hälsa och välfärd. Landskapen har i uppgift att stöda kommunerna och tillhan-
dahålla dem expertis vad gäller att främja hälsa och välfärd.

Reformen av social- och hälsotjänsterna medför både möjligheter och utmaningar 
för utvecklingen av tjänsterna för förebyggande och behandling av penningspels-
problem. I reformen kopplas förebyggandet av penningspelsproblem till det förebyg-
gande missbrukararbetet och ordnandet av detta som en del av kommunernas och 
landskapens hälso- och välfärdsuppgift. Skapandet av hela helheten av social- och 
hälso tjänster och i synnerhet mentalvårds- och missbrukartjänster påverkar generellt 
ordnandet av vården.

I projektet för referensbedömning ”Rahapeliongelmat haltuun” som genomförts av 
Institutet för hälsa och välfärd bedömdes tillgängligheten, tillgången och kvaliteten vad 
gäller förebyggande och behandling av penningspelsproblem. I det nuvarande service-
systemet i social- och hälsovårdsreformen är utmaningarna vad gäller penningspels-
problem att det saknas praxis och resurser att koordinera arbetet för att förebygga ska-
deverkningar av penningspel eller att praxisen och resurserna är slumpmässiga, att det 
är svårt att hitta information om tjänsterna, tröskeln att uppsöka tjänsterna är hög och 
utbudet av tjänster är begränsat.

I arbetet med att förändra social- och hälsovården behövs information om funge-
rande modeller för och organiseringen av förebyggandet av skadeverkningar av pen-
ningspel som en del av det förebyggande missbruksarbetet. Det pågående forsknings- 
och utvecklingsprojektet EHKÄPÄ (2016–2017) ger information om modeller för 
regionalt arbete för att förebygga skadeverkningar av penningspel som en del av ord-
nandet av det förebyggande missbruksarbetet. Modellen skapas i samarbete mellan det 
förebyggande missbruksarbetet inom Institutet för hälsa och välfärd och aktörer inom 
det förebyggande missbruksarbetet i Päijänne-Tavastland, Tavastehus och Björneborg.

Reformen av verksamhetsmodeller och elektroniska lösningar för produktionen 
av information är också en del av förändringsarbetet inom social- och hälsovården. 
Utmaningen i fråga om förebyggande och behandling av penningspelsproblem i regio-
nerna och kommunerna är att fenomenet penningspelande inte syns i servicesystemets 
informationsproduktion. Det verkar i regel saknas praxis för att statistikföra och regist-
rera arbetet. Inte heller i kommunernas välfärdberättelser, som är verktyg för plane-
ring, bedömning och rapportering inom välfärdspolitiken [27], finns täckande infor-
mation om penningspelsproblem i regionen och åtgärder med anknytning till dessa. 
År 2016 inledde Institutet för hälsa och välfärd det formbundna arbetet för att utveckla 
registreringen och statistikföringen med anknytning till penningspelsproblem.

I social- och hälsovårdsreformen framhävs klientens behov och valfrihet och diver-
sifieringen av tjänsteproduktionen. Diversifieringen av de offentliga social- och häl-
sovårdstjänsterna kan i bästa fall öka utbudet av tjänster med anknytning till pen-
ningspelsproblem så att de bättre svarar mot olika klientgruppers behov. För att man 
ska kunna ordna behandling som svarar mot klienternas behov och valfriheten måste 
man kunna bedöma behovet av tjänster och tjänsterna måste vara bättre tillgängliga 
än i nuläget. Tack vare behandlingsmodeller som baserar sig på forskningsrön och  
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det befintliga nätverket av utbildare kan också privata serviceproducenter erbjuda 
behandling för penningspelsproblem. På så sätt finns det möjlighet att bättre nå pen-
ningspelare i behov av vård över hela Finland och samtidigt sänka tröskeln för att upp-
söka vård. Å andra sidan måste man också kunna sörja för behoven hos penningspe-
lare som behöver långvarigt och omfattande stöd och vård.

I framtiden är det oerhört viktigt att ordna social- och hälsovårdstjänsterna så att de 
ges i rätt tid (så kallad tidig identifiering) och att den vård som tillhandahålls baserar 
sig på forskningsrön. Det behövs färdigheter och verktyg för tidig identifiering [13], 
och det är skäl att fästa uppmärksamhet vid att utveckla och forska i dessa. Institutet för 
hälsa och välfärd utvecklar för närvarande en mall för tidig identifiering och stöd för 
penningspelsproblem i samarbete med olika aktörer. För att kunna etablera modellen 
inom social- och hälsotjänsterna krävs fungerande praxis för kompetensutveckling på 
landskapsnivå och ledarkompetens.

Till målen för social- och hälsovårdsreformen hör att beakta och utveckla klienter-
nas och kommuninvånarnas delaktighet. I framtiden ska klienter som lider av penning-
spelsproblem och deras närstående ha bättre möjligheter att delta i bedömningen och 
utvecklingen av tjänsterna och i beslutsfattandet kring och genomförandet av dessa.

[1]  Castrén, S., Lahti, T. & Salonen, A. (2015). Psykologisten tekijöiden vaikutus 
rahapeliongelman kehittymiseen. I verket H. Alho m.fl. (red.) Rahapeliriippuvuus, 
60–62. Helsingfors: Duodecim.

[2]  Lahti, T., Castrén, S., Tenhola, H., Heinälä, P. & Alho, H. (2012). Rahapeliriippuvuutta 
voidaan hoitaa. Finlands läkartidning 67 (6), 413–416.

[3]  Alho, H. & Lahti, T. (2015). Rahapeliongelman hoitovaihtoehdot. I verket H. Alho 
m.fl. Rahapeliriippuvuus, 111. Helsingfors: Duodecim.
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Till slut
I den här lägesöversikten beskrivs brytningstiden i penningspelssystemet i Finland 
och dess effekter för bland annat politiken, tillsynen, en ansvarsfull penningspels-
verksamhet samt förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som pen-
ningspelande ger upphov till. I lägesöversikten behandlas också penningspelandet 
och konsumtionen av penningspel i Finland samt de skadeverkningar penningspelare 
och närstående upplever att penningspelandet gett upphov till i ljuset av de senaste 
undersöknings resultaten. Lägesöversikten går dessutom igenom olika stöd-, rådgiv-
nings- och behandlingstjänster som riktas till penningspelare och deras närstående.

2017 var ett viktigt år, inte enbart för att det nya, helt och hållet statsägda penning-
spelsbolaget Veikkaus Ab inledde sin verksamhet. Under hösten 2017 startades i medi-
erna också en diskussion om penningspelande och konsumtionen av penningspel i 
Finland. I diskussionen lyfte man fram viktiga frågor kring avkastningen av penning-
spel (”Från vem kommer pengarna?”) och skadeverkningar av penningspel (”För vilka 
befolkningsgrupper medför penningspelandet de allvarligaste skadeverkningarna?”). 
Frågorna har visserligen behandlats också tidigare, men nu hade man nya forsknings-
rön att stöda svaren på [1,2]. 

I december 2017 förnyade Veikkaus Ab sina verktyg för att kontrollera penningspe-
landet. I fortsättningen kan penningspelare ställa gränser för det egna penningspelan-
det och för överföringen av pengar (på dygns- och månadsnivå, förlustgränser) samt 
installera spelspärrar (spärr enligt penningspel eller grupp av penningspel på internet 
för ett år åt gången eller tills vidare gällande spelförbud som gäller alla penningspel) 
och tillträdesförbud (inträdesförbud, spärr för att spela på penningspelsautomater). 
De kan också följa sin tidsanvändning och sitt penningspelande överlag med hjälp av 
ett sammandrag av spelkontot. Veikkaus Ab har också meddelat att bolaget kommer 
att börja tillämpa obligatorisk identifiering inom den närmaste framtiden. De befolk-
ningsundersökningar som ska göras kommer att visa vilka effekter modellen med en 
penningspelsaktör och ansvarighetsegenskaperna har för penningspelandet i Finland.

[1]  Salonen, A., Latvala, T., Castrén, S., Selin, J. & Hellman, m. (2017). Enkät om penningspel 
2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet 
Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa (Åsikter om penningspelande, negativa 
följder som penningspel medför och marknadsföring av penningspel i Nyland, birkaland 
och Kymmenedalen). Rapport 9/2017. Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd.

[2]  Salonen, A., Castrén, S., Latvala, T., Heiskanen, m. & Alho, H. (2017). Enkät om penningspel 
2016. Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet 
rahapeliongelmaan apua hakevilla Peliklinikan asiakkailla (Åsikter om penningspelande, 
negativa följder som penningspel medför och marknadsföring av penningspel hos 
klienter vid Spelkliniken som sökt hjälp för sitt penningspelproblem). Rapport 8/2017. 
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd.

Källor
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Aktuell information om penningspelssystemet och -verksamheten,  
om penningspelande och de skadeverkningar penningspelandet  

ger upphov till samt om tjänster för penningspelare och deras närstående 
hittas på följande webbplatser:

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/penningspel
www.stm.fi/svenska

www.intermin.fi/sv/framsida
http://www.arpajaishallinto.fi/

www.peliklinikka.fi
www.peluuri.fi/sv

https://thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/penningspel
www.stm.fi/svenska 
www.intermin.fi/sv/framsida 
http://www.arpajaishallinto.fi/ 
www.peliklinikka.fi 
www.peluuri.fi/sv 
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PRESENTATIoN Av LäGESÖvERSIKTENS FÖRFATTARE

Specialforskare, FD, docent, psykolog Sari Castrén medverkade i författandet av kapitel 12. Hon 
arbetar vid Institutet för hälsa och välfärd där hon ansvarar för forskningen inom och 
utvecklingen av behandlingen av penningspelsberoende samt främjandet av använd-
ningen av fungerande metoder i Finland. Utöver forskningsarbetet verkar hon som 
utbildare och föreläsare samt har som bisyssla en mottagning för behandling av alko-
hol- och drogberoenden och funktionella beroenden. 

Överinspektör, Jm Jemina Fabritius, gruppchef, DI Saila Suominen och överinspektör, Jm 
tiina tulirinta har ansvarat för innehållet i kapitel 5 som handlar om rättsskydd 
och förhindrande av oegentligheter och brott. Fabritius arbetar i gruppen för tillsyn 
över penningspelsverksamheten vid Polisstyrelsens lotteriförvaltning där hennes 
ansvarsområden är bland annat penningtvätt och tillsyn över förhindrandet av 
finansiering av terrorism. Suominen är chef för gruppen för datateknisk övervakning vid 
lotteriförvaltningen. Tulirintas ansvarsområden i lotteriförvaltningens tillsynsgrupp är 
tillsyn över penninglotterier samt tippnings- och kombinationsspel. Dessutom utvecklar 
och styr hon verksamheten för de officiella övervakarna av penningspelsverksamheten.

Specialforskare, PD, docent Johanna Järvinen-tassopoulos har redigerat lägesöversikten, skri-
vit inledningen och medverkat i författandet av kapitel 9, 10, 11 och 12 om Veikkaus 
Ab:s omsättning, skadeverkningar för samhället, ansvarighetsverktyg samt stöd-, råd-
givnings- och behandlingstjänster. Hon arbetar vid Institutet för hälsa och välfärd och 
har specialiserat sig på samhällsvetenskaplig forskning om penningspel.

Specialplanerare, SVm, socialarbetare Minna Kesänen har medverkat i författandet av kapi-
tel 11 som beskriver förebyggandet av de skadeverkningar som penningspelandet ger 
upphov till samt kapitel 12 om stöd-, rådgivnings- och behandlingstjänster. Hon arbe-
tar vid Institutet för hälsa och välfärd och hennes arbete går bland annat ut på att 
utveckla stöd-, rådgivnings- och behandlingstjänsterna för personer med penning-
spelsproblem inom socialservicen och som en del av social- och hälsovårdsreformen.

Utvärderings- och utvecklingschef, Pm tuomas Koskela har medverkat i författandet av kapitel 
9 om fördelningen och användningen av avkastningen av penningspel. Under författ-
ningsarbetet ansvarade Koskela  för utvärderingen av hur framgångsrik och verknings-
full den verksamhet som understöds är samt för utvecklingsverksamheten vid Social- 
och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). 

Gruppchef, Jm, vicehäradshövding Sari Laitakari och överinspektör, Pm Mikko Cantell har 
ansvarat för författandet av kapitel 4 som behandlar utgångspunkterna för penning-
spelsverksamheten. Cantell har dessutom varit med och skrivit kapitel 9 om avkast-
ningen av penningspelsverksamheten. Laitakari är chef för gruppen för tillsyn över 
penningspelsverksamheten vid Polisstyrelsens lotteriförvaltning. Cantell arbetar i 
gruppen för allmän administration inom lotteristyrelsen med bland annat kommuni-
kation, rapportering och statistikföring som ansvarsområden. 

Överinspektör, Jm Sanna Leinonen har ansvarat för innehållet i kapitel 2 om penningspelspo-
litiken och genomförandet av den. Hon arbetar inom gruppen för tillsyn över penning-
spelsverksamheten vid Polisstyrelsens lotteriförvaltning med bekämpning av olag-
lig penningspelsverksamhet och tillsyn över marknadsföringen av penningspel som 
ansvarsområden.
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Överinspektör, Jm Jarkko Mikkola har ansvarat för innehållet i kapitel 6 om marknadsfö-
ringen av penningspel och tillsynen över denna. Han arbetar inom gruppen för till-
syn över penningspelsverksamheten vid Polisstyrelsens lotteriförvaltning med bland 
annat de legitima grunderna för penningspelsverksamheten och EU-frågor och inter-
nationella frågor som ansvarsområden.

Expert, Pm antti Murto medverkade i författandet av kapitel 9 och 11. Han hade länge arbe-
tat med frågor som berör penningspel. murto ansvarade för ett projekt för förebyg-
gande av skadeverkningar av penningspel bland ungdomar vid EHyT rf och var verksam 
som forskare vid Spelkliniken där han analyserade klientdata och utvecklade Spelkli-
nikens verksamhetskoncept, som specialplanerare vid Institutet för hälsa och välfärd 
med förebyggande av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till – och i syn-
nerhet metoder för bedömning av skadeverkningarna av penningspel – som ansvars-
område, samt vid social- och hälsovårdsministeriet i expertuppgifter inom helheten för 
skadeverkningar av penningspel, av vilka kan nämnas uppgiften som generalsekrete-
rare för gruppen för bedömning av skadeverkningar av penningspel. murto avled efter 
svår sjukdom den 29 maj 2017, medan författandet av detta verk ännu pågick.

Överinspektör, LLb asta Mykkänen har medverkat i författandet av kapitel 4, 5 och 11. Hon 
arbetar i gruppen för tillsyn över penningspelsverksamheten vid Polisstyrelsens lot-
teriförvaltning.

Konsultativ tjänsteman, JK Elina rydman har medverkat i författandet av kapitel 1 som 
beskriver brytningstiden i penningspelssystemet i Finland, kapitel 2 om penning-
spelspolitiken och genomförandet av den, kapitel 3 om den internationella verksam-
hetsmiljön vad gäller penningspel och kapitel 9 om avkastningen av penningspels-
verksamheten. Hon arbetar vid inrikesministeriets polisavdelning med uppgifter 
som anknyter till bland annat beredningen av riktlinjer för penningspelspolitiken 
och den därmed anknutna författningsberedningen.

Specialforskare, docent anne Salonen har skrivit kapitel 7 om hur utbrett penningspelandet 
är, kapitel 8 där konsumtionen av penningspel granskas och kapitel 10 som behandlar 
penningspelsproblem och de skadeverkningar som penningspelande ger upphov till. 
Hon arbetar vid Institutet för hälsa och välfärd där hon är ansvarig forskare för befolk-
ningsundersökningen Finländarnas penningspelande och Enkäten om penningspel.

Specialforskare, SVD Jani Selin har medverkat i författandet av kapitel 11 som tar upp före-
byggandet av de skadeverkningar som penningspelande ger upphov till. Han arbetar 
med forskning med anknytning till penningspelspolitiken och -systemet vid Institu-
tet för hälsa och välfärd.

Konsultativ tjänsteman, Jm, vicehäradshövding Jukka tukia har medverkat i författandet av 
kapitel 1 som beskriver brytningstiden i penningspelssystemet i Finland, kapitel 2 
om penningspelspolitiken och genomförandet av den, kapitel 3 om den internatio-
nella verksamhetsmiljön vad gäller penningspel och kapitel 9 om avkastningen av 
penningspelsverksamheten. Han arbetar vid inrikesministeriets polisavdelning med 
uppgifter som anknyter till bland annat beredningen av riktlinjer för penningspels-
politiken och den därmed anknutna författningsberedningen.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Saini Mustalampi för kommenteringen av manuskriptet under 
skrivprocessen.



översikt	över	penningspelssystemet	i	Finland	2017

Hur ser det finländska penningspelssystemet som grundar sig på ensamrätt ut efter 
att de tre penningspelsbolagen har fusionerats? Hur övervakas marknadsföringen av 
penningspel? Hur mycket pengar spenderar finländarna på penningspel? Hur mycket 
penningspel spelar finländarna till utlandet? Vad används avkastningen av penning-
spel till? Var får man hjälp om man har spelproblem?

Översikten över penningspelande i Finland 2017 ger svar på bland annat dessa frågor. 
I lägesöversikten granskas penningspelssystemet och -politiken i Finland, finländar-
nas penningspelande, förebyggande och minskning av de skadeverkningar som pen-
ningspelande medför för penningspelare och närstående samt behandling av pen-
ningspelsproblem. Författarna till översikten är forskare och experter vid Institutet 
för hälsa och välfärd samt tjänstemän vid inrikesministeriet, lotteriförvaltningen och 
social- och hälsovårdsministeriet.
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