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Tämä tutkielma keskittyy nettipokerin kehitykseen Suomessa, vuoden 2010 arpajaislakiin ja sen ympärillä käytyyn keskusteluun pokerilehdistössä 

ja muualla mediassa. Internet toi Suomen kansallisille rahapelimonopoleille uusia kilpailijoita. Hallituksen asettama rahapelifoorumi aloitti 

toimintansa vuonna 2004 ja toi esityksensä nettipokerin estämisestä osana lapsipornosensuurilakia julkisuuteen helmikuussa 2007. Hanke ei 

edennyt, kun vastuuministeri Susanna Huovinen torppasi ajatuksen ja vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen asetettiin uusi arpajaislain 

uudistamista koskeva hanke. 

 

Tutkimuskysymyksiksi on määritelty kysymykset ”Mitkä tekijät johtivat vuoden 2010 arpajaislain uudistukseen?” ja ”Miten arpajaislain uudistus 

vaikutti nettipokerin kehitykseen Suomessa?”. Hypoteesiksi arvioidaan, että arpajaislakiuudistukseen vaikuttivat poliitikkojen tarve puolustaa 

monopolia, mutta myös toisaalta lisätä sen tuottamaa rahavirtaa. Päätöksenteossa olivat lisäksi mukana pelimonopolien edustajat, virkamiehet ja 

rahapelaamiseen liittyvät sidosryhmät. Ulkomaiset peliyhtiöt ja Euroopan Unioni toimivat suomalaisten päättäjien kannalta lähinnä häiriötekijöinä, 

mutta niiden toiminnalla oli merkittävä vaikutus arpajaislain sisällön muotoutumiseen. Nettipokerin suosion kasvettua valtaviin mittoihin myös 

äänestäjien näkökulmasta tuli merkittävä: vuoden 2007 vaaleissa nousi esille ehdokkaiden suhtautuminen nettipokerin blokkaamiseen.  

 

Nettipokeria ja nettipelaamista on laajemmin tutkittu erityisesti ongelmapelaamisen näkökulmasta, mutta lainsäädännön kehitystä, arpajaislain 

muutosta sekä näiden vaikutuksia ei akateemisessa tutkimuksessa ole merkittävästi tutkittu. Työssä käytetään pääasiallisena aineistona laajaa 

suomenkielisten pokerilehtien tarjontaa etenkin vuosilta 2006–2012 ja tukiaineistona muuta mediauutisointia sekä virallisten tahojen 

dokumentteja. 

 

Tutkielman havainnot osoittavat, että Suomessa päättäjillä ei ollut halua tai aikomusta luopua pelimonopolista. Suomen kolmeen yhtiöön jaettu 

pelimonopoli joutui osin ulkoisen kilpailun kohteeksi jo ennen nettipokerin suosion kasvua, kun Veikkauksen netissä tarjoama vedonlyönti joutui 

kilpailemaan ulkomaisten kilpailijoiden kanssa. Ulkoiset olosuhteet ovat vaikuttaneet lainsäädäntötyöhön – etenkin Euroopan Unionin harjoittama 

monopolin oikeutuksen uudelleenarviointi sekä toimet Euroopassa vapaan kilpailun edellytysten parantamiseksi rahapelialalla ovat vähentäneet 

monen toimijan pyrkimyksiä rajoittaa kilpailua. Yksityisten peliyhtiöiden edustajia ei hyväksytty valtion asettamiin toimielimiin suomalaisen 

rahapelilainsäädännön uudistamiseksi. Myös pelaajien edustus niissä jäi vähäiseksi. 

 

Rahapelimonopolien osalta etenkin Raha-automaattiyhdistyksen kiinnostus laajentaa toimintaansa internetissä kääntyi alun kielteisestä 

asenteesta positiiviseksi. Kansallinen nettipokeri ei saanut suurta menestystä, mutta Raha-automaattiyhdistyksen nettikasinosta tuli uusi 

merkittävä rahanlähde monopoliyhtiölle.  

 

Arpajaislain osalta pokerinpelaajat ja peliyhtiöt eivät onnistuneet saamaan kunnolla ääntään kuuluviin lainsäädäntöprosessin aikana. Osasyynä oli 

molempien tahojen hajanaisuus: Suomen Pokerinpelaajat ry:n toimintaa haittasivat keskinäiset ristiriidat ja peliyhtiöt taas pyrkivät vaikuttamaan 

keskusteluun ilman yhteistä koordinointia. Kokonaisuutena lainsäädäntökeskusteluun pääsivät osallistumaan suljettujen ovien takana vain 

monopolille myötämieliset poliitikot ja virkamiehet. 

 

Pelimonopoli jatkui kolmen monopoliyhtiön toimesta uuden arpajaislain voimaantulon jälkeen, eikä suomalaisilta nettipokerin pelaajilta estetty 

pääsyä ulkomaisille pelisivustoille. Lakimuutoksen suurimmat vaikutukset olivat ulkomaisten peliyhtiöiden Suomeen kohdistetun mainonnan 

siirtyminen ulkomaisille toimijoille ja siten nettipokerin näkyvyyden vähentyminen suomalaisessa katukuvassa. 

 

Tärkeimpänä johtopäätöksenä tutkielmassa havaitaan, ettei Suomessa ollut 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä minkäänlaista poliittista 

tahtoa luopua suomalaisten peliyhtiöiden monopoleista. Monopolien taloudellinen nettovaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan on miljardiluokkaa ja 

tämä raha on sitouttanut poliitikot, kolmannen sektorin toimijat ja median vahvasti pelimonopolin tueksi. 
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1. JOHDANTO 

 

Ihmisiä vastaan pelattava pokeri on taitopeli.  

 

Nettipokerin terminologia on ottanut voimakkaasti vaikutteita englannista. Etnologian dosentin 

Jukka Jouhkin mukaan monia pokeritermejä ei edes kannata suomentaa, joten käytän tässä 

tutkielmassa suosituimpia pokerimaailman termejä ja pyrin avaamaan vaikeampiselkoisia 

niiden tullessa vastaan.1 

 

Kasinopeleistä ja vedonlyönnistä eroten (netti)pokeria ei pelata taloa, vaan muita pelaajia 

vastaan. Palveluntarjoaja ottaa jokaisesta potista tai turnauksesta oman muutaman prosentin 

siivunsa, mutta sillä ei ole varsinaista intressiä siitä kuka tai ketkä voittavat potin. Tätä siivua 

kutsutaan rakeksi.  

 

Pokerista on olemassa erilaisia variaatioita. Nykyään suosituin pelimuoto on No Limit Texas 

Hold’em. No Limit viittaa panostustapaan, joka on rajoittamaton. Muita yleisiä panostustapoja 

ovat fixed limit (kiinteä panostus) ja pot limit (jo mukana olevien panoksien kokoon rajoitettu 

panostus). Texas Hold’emissa pelaajille jaetaan käden aikana kaksi taskukorttia ja pöytään viisi 

yhteistä korttia. Muita suosittuja pelivariaatioita ovat Omaha Hold’em ja Suomessa Sökö, joka 

on viiden kortin avopokerin muoto. Pokeria voi pelata käteispelinä, jolloin pöydästä voi nousta 

milloin tahansa rahojensa kanssa. Vaihtoehtona on turnausmuoto, jossa pelaaja saa tietyn 

määrän pelimerkkejä ja peliä jatketaan, kunnes vain yksi pelaaja on jäljellä ja turnauksen 

parhaat pelaajat saavat ennalta määrätyn osuuden palkintopotissa. Pelaaja putoaa menetettyään 

kaikki pelimerkit. 

 

Nettipokeri on suhteellisen tuore ilmiö. Ensimmäistä kertaa nettipokeria tarjosi PlanetPoker 

vuonna 1998 ja nykyinen markkinajohtaja PokerStars aloitti pelien tarjoamisen vuonna 2001. 

Varsinainen nettipokeribuumi syntyi vuonna 2003 aiemmin tuntemattoman pokerinpelaajan 

Chris Moneymakerin voitettua nettipokerista 39 dollarilla osallistumisoikeuden World Series 

of Pokerin (WSOP) pääturnaukseen, jonka hän lopulta voitti rahastaen 2,5 miljoonaa dollaria. 

Suomeen nettipokeribuumi saapui täydellä voimalla vuosina 2006–2007. 

 

 
1 Pokerilehti 7/2012. 82. 



   

 

   

 

Pelaaminen internetissä tapahtuu palveluntarjoajan välityksellä. Palveluntarjoaja voi tarjota 

pelit vain oman sivustonsa pelaajille tai olla osa suurempaa nettipokeriverkkoa, jossa voi olla 

pelaajia jopa kymmeniltä eri sivustoilta. Pöydässä pelaajasta näkyy yleensä tämän valitsema 

nimimerkki ja hänen kotimaansa. Halutessaan pelaaja voi pysyä nimettömänä. Monet 

nettipokerin suurimmista voittajista ovatkin edelleen suurelle yleisölle tuntemattomia. 

Nettipokeria pelatessa on mahdollista myös pelata useammassa pöydässä samaan aikaan: 

kovimmat usean pöydän pelaajat voivat pelata jopa 30 pöytää samaan aikaan. 

 

Nettipokerin pelaamiseen ei tarvita välttämättä muuta kuin tietokone ja internet-yhteys. 

Nykyään nettipokerisivustot suunnittelevat sivustonsa toimimaan myös mobiililaitteilla, mutta 

2000-luvulla mobiiliohjelmistoja ei vielä ollut juuri käytössä. Useimmat sivustot tarjoavat 

myös leikkirahapelejä sekä ilmaisia turnauksia, mistä voi voittaa rahapalkintoja tai 

turnauslippuja. Rahansiirrot toimivat nettipokerin alkuaikoina helpoiten luottokortilla, mutta 

tilisiirrot ja vain internetissä toimivat nettipankit ovat myös olleet suosittuja. Internetissä 

toimivat nettipankit ovat olleet suosittu keino välttää erilaisia rahansiirtoestoja ennen 

kryptovaluuttojen yleistymistä. 

 

Pokeribuumi näkyi nettipokerin ohella myös kasinolla pelattavan livepokerin suosion kasvussa: 

vuoden 2005 jälkeen jokaisessa WSOP:n 10 000 dollarin sisäänoston turnauksessa on ollut 

vähintään 5 000 pelaajaa. Televisiopokerin yleistyminen ja taskukorttikameran kehittäminen loi 

osaltaan pohjan pokeribuumille. Pokeribuumin huipulla vuonna 2008 pokeri oli maailman 

kolmanneksi katsotuin tv-urheilulaji kaapeli- ja satelliittikanavilla.2 

 

Ihmisiä vastaan pelattava pokeri on siitä houkutteleva rahapelaamisen muoto, että siitä voi 

osaava pelaaja voittaa taidolla suuria summia. Monella huippuammattilaisella on taustaa 

ammattilaistason shakista, tietokonepeleistä, keräilykorttipeli Magic: The Gatheringista tai 

muista kilpailuhenkisistä lajeista. Esimerkiksi Suomen historian paras shakinpelaaja Tomi 

Nybäck esimerkiksi siirtyi nettipokerin pariin ja samoin shakin yhä vuonna 2022 hallitseva 

maailmanmestari norjalainen Magnus Carlsen pelaa aktiivisesti nettipokeria.3 Lyhyen 

tähtäimen satunnaiselementti tekee pokerista kuitenkin houkuttelevan myös viihdepelaajille: 

heillä on mahdollisuus voittaa paljon etevämpi pokerinpelaaja yksittäisessä pokerikädessä. 

 
2 Pokerisivut.com 1/2008. 56. 
3 Helsingin Sanomat: Kymmenen vuotta sitten Tomi Nybäck voitti šakin historian parhaan pelaajan – Suunta oli kirkkaimmalle huipulle, mutta 

sitten elämä vei toisaalle. 10.8.2019. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006200527.html 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006200527.html


   

 

   

 

Samaa elementtiä puhtaasti taitoon perustuvissa peleissä kuten shakissa ei ole tarjolla.  

 

Suomessa pelaaminen ja pelikoneet ovat olleet monelle arkea jo lapsuudesta asti menneinä 

vuosikymmeninä. Lasten pelikoneiden pelaamista ei katsottu 90-luvun Suomessa pahalla, ja 

pelikortit tulevat monelle tutuksi paitsi erilaisista sukulaisten kanssa pelatuista peleistä niin 

myös peliautomaattien videopokerista. Pokerikäsien vahvuusjärjestyksen osaaminen jo 

valmiiksi ja todennäköisyyksien hahmottaminen madaltaa kynnystä kokeilla nettipokeria. 

 

Koska taitoelementistä huolimatta nettipokerissa satunnaisuudella on lyhyellä tähtäimellä 

merkitystä, niin lainsäädännön osalta nettipokerin erottaminen muista internetissä tarjottavista 

rahapeleistä ei ole osoittautunut helpoksi. Nettipokerin ja nettikasinoiden osalta niiden 

pelaaminen on aina ollut laillista suomalaisille.  

 

Tämän maisterintutkielman kirjoitushetkellä nettipokerin suosio Suomessa ja maailmalla on 

tasaantunut. Pelaajamäärät ovat kutistuneet huippuvuosista 2007–2010 selvästi. 

Pokerimarkkina on hajanaisempi, kun suurista pokerimaista esimerkiksi Italia, Espanja, Ranska 

ja Portugali rajoittavat pelinsä kansainvälisen verkon ulkopuolelle. Yhdysvalloissa nettipokerin 

pelaaminen on tällä hetkellä sallittua vain muutamissa osavaltioissa ja nämäkään pelaajat eivät 

voi pelata kansainvälisessä verkossa.  

 

Koronapandemia antoi keväällä 2020 kansainvälisesti merkittävän lisäyksen nettipokerin 

pelaajamääriin ja on todennäköisesti lisännyt väliaikaisesti myös suomalaisten pelaamista, tosin 

sen vaikutus on kevääseen 2022 mennessä vähentynyt selvästi. 

 

Itselleni Raha-automaattiyhdistyksen pelikoneet ja Veikkauksen pelit tulivat tutuksi jo lapsena. 

Ne jäivät sivuun, kun aloin pelaamaan turnausmuotoista nettipokeria vuonna 2005. Ensin 

harrastajana, sitten opintojen ohessa sivutulona ja muutaman vuoden täysipäiväisenä 

ammattilaisena. Politiikan puolella olin mukana Keskustanuorten toiminnassa vuosina 2003–

2019 ja Suomen Pokerinpelaajat ry:n toimintaan liityin mukaan vuoden 2012 hallitukseen. 

Tästäkin syystä on luonnollista rajata ajallisesti tutkielma käsittelemään vuosia 2004–2011. 

Rajauksen perustana on Rahapelifoorumin perustaminen vuonna 2004 sekä arpajaislain 

astuminen voimaan pääosin 1.10.2010 ja rahapelien ikärajojen osalta 1.7.2011. 

 

Tämän maisterintutkielman päällimmäisin tutkimuskysymys on: Mitkä tekijät johtivat vuoden 



   

 

   

 

2010 arpajaislain uudistukseen? Täydentävänä tutkimuskysymyksenä käytän: Miten 

arpajaislain uudistus vaikutti nettipokerin kehitykseen Suomessa? 

 

Hypoteesini on, että arpajaisuudistukseen vaikuttivat toisaalta poliitikkojen tarve toisaalta 

puolustaa monopolia, mutta myös lisätä sen tuottamaa rahavirtaa. Päätöksenteossa olivat lisäksi 

mukana pelimonopolien edustajat, virkamiehet ja rahapelaamiseen liitetyt sidosryhmät. 

Ulkomaiset peliyhtiöt ja Euroopan Unioni toimivat suomalaisten päättäjien kannalta lähinnä 

häiriötekijöinä, mutta niiden toiminnalla oli merkittävä vaikutus arpajaislain sisällön 

muotoutumiseen. Reaalipolitiikan osalta nettipokerin suosion kasvettua valtaviin mittoihin 

myös äänestäjien näkökulmasta tuli merkittävä: vuoden 2007 vaaleissa nousi esille 

ehdokkaiden suhtautuminen nettipokerin blokkaamiseen. Peliongelmaisten asia ei tässä 

tilanteessa ollut vielä voimakkaasti esillä, mutta se nousi voimakkaammin esille vuonna 2019 

joka johti uuteen arpajaislain uudistukseen 2021. 

 

1.1. PELAAMINEN SUOMESSA 

 

Historiantutkija Riitta Matilaisen mukaan korttipelit kuuluvat olennaisena osana Suomen 

historiaan. Jo 1800-luvulla kartanoissa eliitti lätki korttia ja sököllä on ollut voimakas vaikutus 

myös kirjallisuuteen, kuten Väinö Linnan Pohjantähden alla-romaanisarjassa. Toisaalta 

korttipeleissä voitettua rahaa saatettiin pitää syntisenä: lottoakin vastustettiin aikoinaan.4 

 

Suomessa monet käyttävät rahapeleistä puhuttaessa yleisesti nimitystä uhkapelaaminen, mutta 

kyseessä ovat kaksi eri asiaa. Rahasta pelaaminen voi olla shakin pelaamista rahapanoksin – 

mutta tällöin kyseessä ei voi olla uhkapeli. Kielitoimiston määritelmän mukaisesti uhkapeli on 

peli, jonka tulos riippuu olennaisesti sattumasta ja jossa mahdollinen tappio (tai voitto) on 

epäsuhteessa pelaajan varallisuuteen.5  

 

Toimittaja Aarno Laitinen kertoi haastattelussa pitkistä sököilloista KOP:n ullakkohuoneistossa 

ja poliitikkojen kuten Esko Ahon, Kalevi Sorsan, Erkki Liikasen ja toimittajien kuten Janne 

Virkkusen ja Lasse Lehtisen sököringeistä. Mukana on ollut myös muita isokenkäisiä, ja vaikka 

pelissä evät olisi liikkuneet suuret rahat niin rahapelejä ne ovat aina olleet.6 Muistelmissaan 

 
4 Pokerilehti 3/2009. 74–75. 
5 Kielitoimiston sanakirja: Uhkapeli. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/uhkapeli  
6 Pokerilehti 1/2007. 70–71. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/uhkapeli


   

 

   

 

kasinoliiketoimintaa ulkomailla ja Itämerellä pyörittänyt Pekka Salmi nostaa esiin myös 1980-

luvun lopulla Georg Ots-laivalla järjestetyt Sökön SM-kilpailut, joihin enimmillään osallistui 

300 pelaajaa.7  

 

Laittomia ja laillisuuden rajamailla häilyviä pelipaikkoja Suomessa on ollut aina. Salmi 

tunnustaa muistelmissaan ylläpitäneensä yksityisiä pelikasinoita Helsingin ydinkeskustassa 

vuosina 1974–1979, joissa pokerin ohella tarjolla oli rulettia.8 Maakunnissa pelattiin myös 

ahkerasti sotien jälkeisenä aikana: Juvalla saattoi 1950-luvulla olla 2 000 miestä korttimäellä 

pelaamassa. Myös virkavalta pelasi ja sikäläisen laintulkinnan mukaan rahasta pelaaminen oli 

sallittua, kunhan ei pelannut uhkapeliä eli yli varojensa.9 Rahasta pelaaminen ei siis todellakaan 

ole ollut mitään pienten piirien hupia. 

 

Virkavaltaa laiton pelaaminen ei lähtökohtaisesti ole kiinnostanut, kunhan lieveilmiöt ovat 

pysyneet kurissa. Poliisilla oli tiedossa pelipaikkojen sijainnit ja niitä valvomalla he pystyivät 

löytämään muihin rikoksiin syyllistyneitä ihmisiä. Tilanne muuttui hetkellisesti, kun Raha-

automaattiyhdistys ja sisäministeriön arpajaishallintayksikkö alkoivat painostamaan poliisia 

ratsaamaan ravintolapelejä 2000-luvun alussa.10 Oikeudenkäyntien jälkeen tilanne rauhoittui 

jälleen 2000-luvun lopulla. 

 

Suomalaisen rahapelimonopolin historia juontaa vuoteen 1938, jolloin Raha-automaattiyhdistys 

perustettiin keräämään rahaa hyväntekeväisyydelle.11 Kriisit ovat olleet Suomessa rahapeleille 

myös mahdollisuus: Veikkauksen edeltäjä ”Oy Tippaustoimisto Ab” taas perustettiin 

välirauhan aikana urheilujärjestöjen toimesta rahoituksen keräämiseksi kesällä 1940.12 

Aiemmin mainittu lotto perustettiin Suomessa voimakkaan poliittisen kuohunnan ja 

maaltamuuton imussa, vain muutaman viikon kestäneellä lainsäädäntötyöllä vuoden 1970 

alussa pari viikkoa ennen vaaleja.13 1990-luvun alun lamassa hyväksyttiin Suomen 

ensimmäisen laillisen kasinon perustamisen mahdollistanut lainsäädäntö maaliskuussa 1991. 

1990-luvun alussa kasinopelien tarjonnan parantamisella kerättiinkin paljon rahaa RAY:n 

 
7 Mattila J. & Erola, M. 2011. Kasinokeisari Pekka Salmen tarina. 127. 
8 Mattila 2011. 79. 
9 Mattila 2011. 30. 
10 Mattila 2011. 183–184. 
11 Terveen rahapelikulttuurin puolesta ry. Suomen rahapelihistoria. https://www.terapu.net/suomen-rahapelihistoria.html  
12 Ahonen, Jukka: Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit: Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän 

muotoutumiseen. Väitöskirja. 2019. 31. 
13 Ahonen, 128. 

https://www.terapu.net/suomen-rahapelihistoria.html


   

 

   

 

jaettavaksi sosiaali- ja terveysmenoihin, kun samaan aikaan valtio joutui tekemään ankaria 

menosäästöjä.14  

 

Vuoteen 2017 asti arpajaisten toimeenpanosta Manner-Suomessa vastasivat Raha-

automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Fintoto Oy. Näistä Raha-automaattiyhdistyksellä 

on ollut yksinoikeus rahapeliautomaatti- ja pelikasinotoimintaan, Veikkauksella raha-

arpajaisiin sekä veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaan ja Fintotolla hevoskilpailuihin liittyvään 

rahapelaamiseen. Nämä yhdistettiin uudeksi Veikkaukseksi vuoden 2017 alussa.  

Monopoliyhtiöiden toimitusjohtajat valittiin poliittisin perustein. 

 

1.2. AIEMPI TUTKIMUS 

 

 

Nettipokerista ja netissä pelattavista rahapeleistä sekä Suomen pelimonopolista on tehty 

runsaasti matalamman tason tutkimusta: opinnäytetöitä sekä maisterintutkielmia. Suurin osa 

korkeamman tason tutkimuksesta on keskittynyt rahapelaamisen ongelmiin. Tässä kappaleessa 

käsitellään pientä osaa rahapelaamista käsittelevistä tutkimuksista esimerkkiluontoisesti. 

 

Jukka Ahonen on kirjoittanut vuonna 2019 väitöskirjan Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit: 

Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen. 

Väitöskirja käsittelee Veikkauksen edeltäjän perustamista, loton luomista ja laman keskellä 

Raha-automaattiyhdistyksen toiminnan laajentamista. 

 

Maria Heiskasen gradu sosiaalipolitiikasta vuodelta 2010 Oppirahoja vai ongelmia? 

Nettipokerin pelaamisesta aiheutuneet haitat ja niiden ehkäisy keskittyy ongelmapelaamisen 

haittoihin ja niiden ehkäisyyn. Suomen rahapelijärjestelmän osalta Saaramia Varvion Katsaus 

Suomen rahapelijärjestelmään (2007) perustuu osin saman kirjoittajan pro graduun Rahapelien 

monopolijärjestelmä Suomessa (2007). Mainittakoon että Varvio on nykyinen 

poliisihallituksen ase- ja arpajaisyksikön päällikkö. Kalle Lindin pro gradu Arki, arvot ja 

addiktio - pokeriharrastajien keskustelua riippuvuudesta vuodelta 2012 on palkittu vuoden 

opinnäytetyönä. Vuodelta 2012 Erkka Raution pro gradu Suomalaisten pokeriharrastajien 

odotuksia ja kokemuksia Raha-automaattiyhdistyksen nettipokeripalvelusta käsittelee 

 
14 Ahonen, 264. 



   

 

   

 

nettipokeripalvelun saamaa vastaanottoa. 

 

Opinnäyte- ja kandidaatintutkielman tasolta löytyy myös tiiviimpää tutkimusta: Kristiina 

Rintanen on tehnyt vuonna 2012 opinnäytetyön Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja 

ulkomaiset toimijat. Rahapelien markkinoinnista ja arpajaislain uudistamisprosessista on 

kirjoittanut kandidaatintutkielman vuonna 2010 Simo Orpana otsikolla Arpajaislain 

uudistamisprosessi ja uudistusten vaikutukset rahapelien markkinointiin. Mediapuolelta löytyy 

Piia Hirkkosen opinnäytetyö MEDIASEKSIKÄS NETTIPOKERI – Pelaajien näkökulma 

nettipokerin, pokerin sekä peliongelmaisia kohtaavien tahojen medianäkyvyydestä.  

 

Aikaisemmasta tutkimuksesta osa liittyy nyt jo vanhentuneisiin aiheisiin, kuten pokerivoittojen 

verotukseen: esimerkiksi Teemu Rastaan pro gradu Pokerin verotus vuodelta 2008 käsittelee 

pokerin verotusta. Verohallinnon ohje pokerivoittojen verokohtelusta annettiin vasta vuoden 

2008 lopulla. 

 

Kulttuuriantropologi Jukka Jouhki totesi vuonna 2010 akateemisen maailman liioitelleen 

nettipokeriin liitettyä ongelmapelaamista. Tämä johtuu hänen mukaansa pelitutkimuksen 

rahoituksen sitomisesta rahapelaamisen ongelmien esilletuomiseen. Nettipelaamisen arkea 

tutkitaan hänen mielestään vähän ja se sävyttää negatiivisesti julkisessa keskustelussa 

esiintyvää moralisointia. Toisaalta opittuaan pelistä pokerinpelaajien läheiset suhtautuvat hänen 

mukaansa usein ymmärtävästi ja kannustavasti pelaamiseen.15 Myös Harvardin yliopiston 

tutkimuksen mukaan nettipeleihin koukuttumisen vaaraa on yliarvioitu.16 Mutta pelitutkimusta 

tehdään myös yksityisten peliyhtiöiden rahoittamana: Suomessa peliyhtiöt Unibet ja Betfair 

rahoittivat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen Suomen rahapelimarkkinoista.17 

Tutkimus julkaistiin marraskuussa 2012 paneelikeskustelun kera, johon osallistuivat 

ulkomaisten peliyhtiöiden ja tutkimuksen tekijöiden ohella Veikkauksen, Raha-

automaattiyhdistyksen, median ja urheilujärjestöjen edustajat. 

  

 
15 Poker Magazine 6/2010. 17. 
16 Poker Magazine 5/2009. 85. 
17 Kuuluvainen ym., 2012, Arto Suomen rahapelimarkkinat. https://docplayer.fi/107904-Suomen-rahapelimarkkinat.html  

https://docplayer.fi/107904-Suomen-rahapelimarkkinat.html


   

 

   

 

1.3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä kuvaillaan tutkimuksen analysoinnissa käytettäviä käsitteitä.  

Tämän maisterintutkielman tavoitteena selvittää nettipokeriin ja sen laillistamiseen linkittyvien 

toimijoiden motiivit ja toimet, joilla on ollut vaikutusta vuoden 2010 arpajaislain säätämiseen. 

Ideana on saada eri kirjallisia lähteitä käyttäen kokonaisvaltainen kuva arpajaislakiin 

johtaneista tapahtumista ja nostaa esille eri toimijoiden pyrkimykset. 

 

Rahapelaamisesta puhuttaessa olennaisena terminä esille nousee usein moraali. 

Sosiaalipsykologi Jonathan Haidt teoriassaan kytkee moraalin vahvasti evoluutioon. Hän 

nostaa esille viisi ominaisuutta, jotka hänen mukaansa toimivat moraalin perustana: huolenpito, 

oikeudenmukaisuus, uskollisuus, auktoriteetti ja pyhyys.18 Näitä ominaisuuksia on myös 

nostettu esille keskustelussa rahapelaamisen moraalista. 

 

Riippuvuudet ja ongelmapelaamisen suhde viihdepelaamiseen ovat tärkeä osa pelikeskustelua – 

sekä rahapelien että muiden ajanvietepelien osalta. Faltin Karlsen kuvaa tutkimuksessaan 

patologisen pelaamisen suhdetta sosiaaliseen kontekstiin kysymykseksi, joka on noussut esiin 

pelaamisen yleistyttyä länsimaissa. Monien pelaajien peleissä viettämä aika ja riippuvuus 

pelaamisesta on noussut yleiseen keskusteluun World of Warcraftin kaltaisten intensiivisten 

pelien yleistyttyä 2000-luvulla. Rahapelien osalta tutkimus on käynnistynyt samoihin aikoihin. 

Kokonaisuutena peliriippuvuutta sekä raha- että tietokonepeleissä on tutkittu suhteellisen 

lyhyen aikaa ja se näkyy myös peliriippuvuuteen käytettävien hoitomuotojen kehittymisenä 

vasta viime vuosina.19 

 

Digitaalisen pelaamisen hallintaa on esitetty ja otettu käyttöön sekä rahapelien että viihdepelien 

osalta. Eräänä mallina on ollut rahansiirtojen rajoittaminen peliyhtiöiden sivustoille. Sally 

Gainsburyn ja Alex Blaszczynskin tutkimuksen mukaan nämä keinot eivät ole olleet 

tehokkaita. Digitaalisten rahansiirtojen yleistyessä ja niiden muotojen kansainvälistyessä 

erilaiset rajoitteet rahansiirtoihin eivät estä ongelmapelaamista: Norjassa, jossa rahansiirrot 

ovat tarkasti valvottuja ja Ruotsissa, jossa rajoituksia ei ollut vuosina 2008–2010 ei tapahtunut 

 
18 Groteski Magazine. Alati muovautuva moraali. 18.11.2019 https://www.groteski-magazine.fi/2019/11/18/alati-muovautuva-moraali/  
19 Karlsen F. A world of excesses: online games and excessive playing. Farnham: Ashgate Publishing 2013. 93. 

https://www.groteski-magazine.fi/2019/11/18/alati-muovautuva-moraali/


   

 

   

 

ongelmapelaamisen kohdalla merkittävää muutosta. 20 Erilaiset ehkä aiemmin tehokkaat 

kansalliset keinot ongelmapelaamisen vähentyessä ovatkin tekniikan kehittyessä menettäneet 

merkitystään. 

 

Politiikan osalta on tärkeä tunnistaa eri päätöksentekijöiden suhteet. Suomalaisessa 

rahapelilainsäädännössä tämä on kuitenkin vaikeaa, koska päätöksentekoon osallistuvat 

poliitikkojen lisäksi Euroopan Unionin virkamiehet ja suomalaiset virkamiehet. Tämän vuoksi 

lainsäädännön epäselvyyksiä on usein jouduttu selvittämään vuosikaupalla oikeudessa. 

Käytännössä lainsäädännöllinen keskustelu ja käydään osin suljettujen ovien takana, eikä 

täydellistä ja varmaa tietoa toimijoiden agendoista ole tutkijan käytettävissä. 

 

Tämän tutkimuksen lainsäädännöllinen viitekehys perustuu vuoden 2010 arpajaislain 

muutokseen21, sitä edeltäneeseen vuoden 2001 arpajaislakiin22 ja vuoden 2010 arpajaislakia 

edeltäneeseen keskusteluun, johon osallistuivat vuonna 2004 asetettu Rahapelifoorumi ja 

vuonna 2007 asetettu arpajaislain uudistamishankkeen ohjausryhmä. 

 

 

 

 

 
20 Sally M. Gainsbury and Alex Blaszczynski.Gaming Law Review. Sep 2020. 466–472. http://doi.org/10.1089/glr2.2020.0015  
21 Finlex: Laki arpajaislain muuttamisesta. 24.6.2010 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100661  
22 Finlex: Arpajaislaki. 23.11.2001. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047  

http://doi.org/10.1089/glr2.2020.0015
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100661
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047


   

 

   

 

2. SISÄLLÖNANALYYSI METODINA 

 

 

2.1. METODOLOGIA 

 

 

Nettipokerin kehitys Suomessa ja arpajaislain kehitys 2000-luvulla muuttuvassa maailmassa on 

osa suurempaa Euroopan Unionin ja kansainvälisellä tasolla tapahtunutta kehitystä. Internet 

mullisti rahapelien tarjoamisen, mikä tarkoitti suurelta osin vanhojen maiden rajojen 

sisäpuolella tapahtuneen rahapelien tarjonnan avautumista kansainväliselle kilpailulle. 

Euroopan Unionin vapaan liikkuvuuden periaatteet sopivat huonosti yhteen vanhojen maiden 

pitäessä kiinni tiukasti oikeudestaan rajoittaa ihmisten rahapelaamista. Poliittiset intressit eri 

päätöksenteon tasoilla, monopolien ja kaupallisten tahojen pyrkimykset, sidosryhmien 

pyrkimys hyötyä tilanteesta sekä ihmisten halu pelata rahapelejä internetissä ja muualla kävivät 

keskinäistä taistelua. 

 

Pokerilehdistöstä ja muista luotettavaksi todetuista lähteistä koottu tieto on tämän tutkielman 

pääasiallinen aineistonkeruumetodi. Pyrkimyksenä on näitä lähteitä käyttäen muodostaa 

kokonaisvaltainen ja uskottava näkemys tapahtumien kulusta. Internet-aineiston käyttämiseen 

liittyy sekä tutkimuseettisiä että käytännön haasteisiin liittyviä kysymyksiä, joita käyn läpi 

tutkimusmateriaalia koskevassa alaluvussa. 

 

Aloittelevan tutkijan laadullisen aineiston analyysimenetelmäksi sopii usein sisällönanalyysi. 

Haasteena on, että sisällönanalyysista on kirjoitettu vain vähän kirjallisuutta, jossa esitetään 

analyysin eteneminen konkreettiseksi.23  

 

Kyseessä on perusanalyysimenestelmä, joka on käytettävissä kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä. Vain laittamalla jäitä hattuun ja myöntämällä, että kaikkia maailman asioita ei 

voida tutkia yksittäisen tutkimuksen puitteissa. On siis valittava tarkkaan rajattu ja riittävän 

kapea ilmiö sekä pyrittävä saamaan siitä kaikki irti.24 

 

Peruskuvauksena analyysin toteuttamisesta tutkija Timo Laine Jyväskylän yliopistosta 

 
23 Tuomi, Jouni & Anneli Sarajärvi (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uud. laitos). Helsinki: Tammi. Esipuhe. 
24 Tuomi, 2018. Luku 4.1. 



   

 

   

 

käyttää seuraavaa:25 

       1.  Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

2b. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 

2c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta. 

3. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto. 

4. Kirjoita yhteenveto. 

 

Lähteiden luotettavuuden arviointi on keskeinen osa sisältöanalyysia. Koska sisältöanalyysin 

tavoitteena on tunnistaa viestien objektiivisia ominaisuuksia, luotettavuus on ensiarvoisen 

tärkeää. Ilman lähteiden luotettavuuden vahvistamista sisällön analysointitoimenpiteet ovat 

hyödyttömiä.26 

 

Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jossa on syytä ottaa huomioon sekä kerätyn aineiston 

suhde tutkimusongelmaan, että myös aineiston läpikäynnin ongelmat. Päättäessä mikä on 

tutkimuksen kannalta olennaista, vaikutetaan väistämättä tutkimuksen lopputulemaan. Kaikkea 

aineistoa ei voida käydä läpi, joten on tarpeen pohtia, miten pystytään aineistoa läpikäymällä 

nostamaan eriin eri näkökulmat. Tarjolla on näin internet-aikakaudella valtavasti materiaalia, 

josta voidaan käydä läpi vain osa ja analysoinnissa tutkimuksen tekijän on pyrittävä 

tunnistamaan kokonaisuuden kannalta aineiston olennaiset osat.27 

 

Toisen vaihtoehdon pysyttelylle tiukasti laadullisessa tutkimuksessa muodostaa laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen yhdistäminen. Tutkimusaiheeseen voi sopia sekä laadullisen että 

määrällisen tutkimuksen yhdistäminen, niin kutsuttu mixed methods research-lähestymistapa. 

Kokonaisuuden hallitseminen voi tällöin kuitenkin muodostua ongelmalliseksi.28 

 

Aineistonkeruun osalta tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaalia on jaettavissa 

kahteen pääluokkaan: yksityisiin dokumentteihin ja joukkoviestinnän tuotteisiin. Tässä 

maisterintutkielmassa keskityn voittopuolisesti joukkoviestinnän tuotteisiin, eli sanoma- ja 

aikakausilehtiin. Yksityisiä dokumentteja olen käyttänyt vain etsiäkseni tarkempaa lisätietoa 

 
25 Tuomi, 2018. Luku 4.1. 
26 Kimberly A. Neuendorf 2017. 165. The Content Analysis Guidebook. Second ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. Saatavilla: 

https://dx.doi.org/10.4135/9781071802878  Haettu: 9.5.2022. 
27 Tuomi, 2018. Luku 2.4. 
28 Tuomi, 2018. Luku 2.5. 

https://dx.doi.org/10.4135/9781071802878


   

 

   

 

julkisista lähteistä.29 

 

Aineiston riittävyyden osalta eräs tapa on seurata aineiston saturaatiota. Tällä viitataan 

tilanteeseen, jossa käytetty aineisto alkaa toistamaan itseään eikä tiedonantajat tuota enää 

tutkimusongelman kannalta merkittävää uutta tietoa. Tämä vaatii tietoa siitä, mitä aineistosta 

ollaan hakemassa.30 Pokerilehdistöä käsiteltäessä monelta osin saturaation määritelmä 

saavutettiin, mutta osin oli tarpeellista etsiä vahvistavaa tietoa muista lähteistä, kun eri 

lähteiden antama tieto oli ristiriitaista. Usein kyseessä on ollut tilanne, jossa tapahtumasta on 

tehty johtopäätöksiä ilman varmaa tietoa. 

 

2.2. TUTKIMUSMATERIAALI 

 

 

Tutkielman pääasiallisena lähteenä toimivat vuosina 2006–2012 julkaistut suomenkieliset 

pokerilehdet. Näihin kuuluvat Pokerilehti, Poker Magazine, CardPlayer.fi ja Pokerisivut.com 

(lehti). Näiden vuosien lehdistä hallussani on painetut versiot (yhteensä 86 kpl). 

CardPlayer.fi:n vain sähköisesti julkaistua numeroa 1/2011 en pystynyt saamaan käsiini. 

Rajasin materiaalini ulkopuolelle Raha-automaattiyhdistyksen julkaiseman Raymond-lehden, 

koska sen julkaiseminen alkoi vasta elokuussa 2011 ja se on luonteeltaan yhden pääosin muita 

pelejä kuin nettipokeria tarjoavan toimijan asiakaslehti.  

 

Painetussa pokerilehdistössä on käsitelty pokeritapahtumien raportoinnin, pokeristrategian ja 

elämäntapa-artikkelien ohessa pokeriin liitettyjä verotusta koskevia kysymyksiä sekä 

pokeripolitiikkaa. Mukana on runsaasti poliitikkojen, pelaajien, peliyhtiöiden edustajien ja 

pelaamiseen liittyvien sidosryhmien edustajien haastatteluja. Sekä monopoliyhtiöiden edustajat 

että ulkomaisten peliyhtiöiden edustajat pääsevät esittämään omat kantansa, toisin kuin 

yleisesti suomalaisessa mediassa. Mukana on myös eri alojen asiantuntijoita, jotka kirjoittavat 

pelaamisesta omasta näkökulmastaan.  

 

Tukevana aineistona ja mahdollisuuksien mukaan edellä mainittujen julkaisujen sisältämien 

sekundäärilähteiden osalta olen käyttänyt suomalaisten sanomalehtien ja Yleisradion uutisia 

primäärilähteiden saavuttamiseksi. Kaikkea sisältöä ei valitettavasti enää nettiarkistoista 

 
29 Tuomi 2018. Luku 3.3. 
30 Tuomi 2018. Luku 3.4.1. 



   

 

   

 

löytynyt, jolloin olen tyytynyt luotettaviin sekundäärilähteisiin. Verotuksen ja laillisten 

lähteiden osalta olen pyrkinyt käyttämään ensisijaisesti Verohallinnon julkaisuja ja Finlexin 

säädöskokoelmia sekä ministeriöiden tiedotteita. 

 

Nettilähteissä olen noudattanut tiukkaa lähdekritiikkiä ja hyväksynyt lähteiksi vain sellaiset 

primäärilähteet, joiden kirjoittaja ja aika on selvillä. Tähän sisältyvät esimerkiksi Aki 

Pyysingin kolumnit Pokeritieto-nimisellä nettifoorumilla. En siis ole käyttänyt lähteenä 

esimerkiksi nimettömiä foorumikirjoituksia, vaan olen niiden pohjalta pyrkinyt löytämään 

kirjalliset primäärilähteet tai jättänyt ne huomioimatta. 

 

Internet-materiaalien huonona puolena on niiden katoaminen verkosta nettisivujen 

sulkeutumisen tai esimerkiksi palvelinongelmien vuoksi. Tämänkin maisterintutkielman 

työstämisen aikana merkittävä osa suomalaisten pokerifoorumien sisältämästä tiedosta on 

kadonnut internetistä. Osa tiedoista on yhä saatavilla esimerkiksi internet-sivuja säilövää 

Internet Archive Wayback Machinea käyttäen, mutta saatavilla oleva tieto on usein 

kokonaisuuden kannalta puutteellista ja hyvin vaikeasti löydettävää. Käytin tätä palvelua 

lähinnä saadakseni kasaan vain netissä julkaistut pokerilehdet, joista onnistuin saamaan kasaan 

kaikki paitsi Pokerilehden numeron 4/2014. Myöhemmät lehdet antavat arvokasta tietoa 

aiemmista tapahtumista. 

 

Osa lähteistä saamistani tiedoista on epätarkkoja tai osin ristiriidassa keskenään. Lisäksi 

pokerilehdistöön tukeutumisessa on riski, että saatu kuva jää yksipuoliseksi ja muiden 

sidosryhmien näkemykset jäävät pimentoon. Lähdekritiikille on siis tarvetta ja 

primäärilähteisiin on syytä tutustua. Toisaalta lähdeaineiston valtava määrä on pakottanut 

kirjoittajan keskittymään tiukasti pokerin kehitykseen arpajaislain uudistukseen ja jättämään 

vähemmän olennaiset asiat sivuhuomiolle. 

 

Kokonaisuutena pidän käytettyä aineistoa kokonaisvaltaisesti riittävän kattavana ja 

monipuolisena maisterintutkielman tekemisen kannalta. Yksittäiset puutteet aineistossa eivät 

ole vaarantaneet kokonaiskuvan muodostamista.



   

 

   

 

3. NETTIPOKERI-ILMIÖN ENSIMMÄISET VUODET SUOMESSA 
 

 

3.1. TAUSTATILANNE 

 

 

Nettipelaamisen yleistyminen vaikutti Suomessa jo ennen nettipokerin syntymistä. Veikkaus 

aloitti vuonna 1997 tarjoamaan rahapelejä internetissä. Kilpailua markkinoille ei tarvinnut 

odottaa pitkään: Ahvenanmaalainen peliyhtiö PAF eli Ålands Penningautomatförening alkoi 

tarjoamaan rahapelejä internetissä jo vuonna 1999 mainostaen myös Manner-Suomessa ja 

joutui heti sisäasiainministeriön hampaisiin.31 PAF on järjestänyt kasinopelejä Ahvenanmaan ja 

internetin ohella aktiivisesti Itämeren laivayhtiöillä jo vuosikymmeniä tehden yhteistyötä 

laivavarustamojen kanssa ja on siten tunnettu toimija myös suomalaisille. Pokeriturnaukset 

ovat osa PAF:n toimintaa merillä, mutta turnauksia on järjestetty myös Ahvenanmaalla ja 

Tallinnassa.32 Rahapelikiista vietiin lopulta tasavallan presidentille asti, kun Ahvenanmaan 

itsehallintojärjestelmä ei suostunut estämään PAF:ia tarjoamasta pelejä Manner-Suomeen.33 

 

Suomen pelimonopolista valitettiin EU:n komissioon vedonlyöntiyhtiö Ladbrokesin toimesta jo 

vuonna 2003, vedoten monopolijärjestelmän rikkovan EU:n kilpailulainsäädäntöä. Samalla 

yhtiö haki lupaa järjestää Suomessa rahapelejä.34 Yleisesti ottaen nettikilpailu pakotti 

urheiluvedonlyöntiä järjestävän Veikkauksen parantamaan peliensä palautusprosenttia jo ennen 

kuin nettipokeri ilmiönä nousi Suomessa pinnalle.35 

 

Nettipokerin läpimurtoon ja menestykseen vaikuttivat vedonlyöntiammattilainen Jorma 

Vuoksenmaan mukaan televisiopokeri, suuret pelaajamassat Yhdysvalloissa, pelaamisen 

helppous ja saavutettavuus sekä edullisuus.36 Verrattuna kasinolla järjestettävään peliin 

internetissä pelattavat pokeripelit olivat erittäin edullisia, eikä niiden saavuttamiseksi tarvinnut 

edes poistua kotona. Tarvitsit vain tietokoneen ja toimivan internet-yhteyden. Pelinjärjestäjän 

puolesta pelien kasvaminen teki toiminnasta erittäin tuottoisaa, vaikka varsinainen 

 
31 Helsingin Sanomat: Ahvenanmaan rahapelit tulossa kaikkien ulottuville. 10.12.1999. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003848195.html  
32 Pokerilehti 1/2008. 80–81. 
33 Helsingin Sanomat: Sovittelija Lindbäck uskoo järjen voittoon PAF-tapauksessa. 1.11.2006. https://www.hs.fi/urheilu/art-2000004437035.html  
34 Helsingin Sanomat: Ladbrokes-peliyhtiö valittaa EU:hun Suomen rahapelijärjestelmästä. 12.12.2003. https://www.hs.fi/talous/art-

2000004188639.html  
35 Pokerilehti 4/2006. 82. 
36 Pokerilehti 4/2006. 54–55. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000003848195.html
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000004437035.html
https://www.hs.fi/talous/art-2000004188639.html
https://www.hs.fi/talous/art-2000004188639.html


   

 

   

 

pelinjärjestäjän saama osuus oli paljon pienempi kuin kivijalkakasinoilla. 

 

Nettipokerin yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa ei voida sivuuttaa pelaajamäärän 

merkitystä. Arviot suomalaisesta nettipokerin pelaajien määrästä vaihtelevat, koska 

pokerisivustoja on paljon eivätkä ne pääsääntöisesti julkista suomalaisten pelaajien määriä. 

Kasvu 2000-luvun loppupuolella oli kuitenkin varmasti nopeaa. Tässä on listattuna eri 

pokerilehdissä julkaistut arviot suomalaista nettipokerin pelaajamääristä, niiden ajankohdat ja 

arvion tekijä: 

 

Arvion tekoaika  Arvio pelaajamäärästä  Arvion tekijä   

Huhtikuu 2006  20 000–30 000  Jasper Pääkkönen  37 

Huhtikuu 2006  20 000    Jussi Hietalahti  38 

Helmikuu 2007  100 000   Timo Korppi (päätoimittaja) 39 

Helmikuu 2007  Yli 100 000   Aki Pyysing   40 

Kesäkuu 2007  Yli 100 000   Stefan Petterson (PAF) 41 

Marraskuu 2007   ”Reilusti yli 125 000”  Timo Korppi   42 

Marraskuu 2007  200 000   Jussi Hietalahti   43 

Marraskuu 2007  125 000*   Mikko Hirvonen  44 

Vuonna 2007  125 000*   Taloustutkimus  45 

Marraskuu 2008  Vähintään 200 000  Antti J. Peltonen  46 

Marraskuu 2008  200 000   Stefan Wallin (RKP)  47 

Huhtikuu 2009  Yli 200 000   Jyrki Kasvi (VIHR)  48 

Lokakuu 2010  200 000   Jukka Jouhki   49 

Tammikuu 2011  Yli 200 000   Timo Korppi   50 

   

 
37 Pokerilehti 1/2006. 21. 
38 Pokerilehti 1/2006. 44. 
39 Pokerilehti 2/2007. 7. 
40 Pokerilehti 2/2007. 90 
41 Pokerilehti 4/2007. 72. 
42 Pokerilehti 6/2007. 9. 
43 Poker Magazine 4/2007. 13. 
44 Poker Magazine 4/2007. 74. 
45 Poker Magazine 5/2009. 40. 
46 Pokerisivut.com 2/2008. 45. 
47 Poker Magazine 6/2008. 20. 
48 Pokerisivut.com 2/2009. 60. 
49 Poker Magazine 6/2010. 17. 
50 Poker Magazine 1/2011. 16. 



   

 

   

 

Näiden arvioiden ulkopuolelta on syytä nostaa muutama arvio: Aki Pyysing arveli Helsingin 

Sanomissa jo lokakuussa 2005 että Suomessa pelaa 20 000 pelaajaa nettipokeria.51 Raha-

automaattiyhdistys arvioi ilmoittaessaan oman nettipokeripalvelun avaamisesta vuonna 2009, 

että Suomessa on arviolta 200 000–300 000 pelaajaa.52 

 

Pokerilehdessä esitettiin päätoimittaja Timo Korpin näkemys vuoden 2007 lopulla, että pokeri 

on aiemmin kuulunut harrasteisiin, joista ei ole välttämättä haluttu kertoa kyselijöille. Syiksi 

esitettiin peliongelmaiseksi leimautumisen pelko, veroseuraamusten uhka tai työttömien osalta 

tukien menetys. Monet opiskelijat ovat varmasti myös pelänneet pokeritulojen vaikutusta 

opintotukeen. Tilanne on Korpin mukaan muuttunut, kun sanomalehdistö on nostanut esiin 

positiivisia juttuja pokerista. Esimerkkeinä nostettiin esiin Kauppalehden kansijuttu, Helsingin 

Sanomien NYT-liitteen juttu WSOPE:ssa pelanneesta toimittajasta ja toisaalta Iltalehdestä, 

joka on alkanut vakituisesti kirjoittamaan juttuja suomalaisten pokeritähtien menestyksestä. 53 

Toisaalta vielä vuonna 2008 19-vuotias ammatikseen pelannut pokerinpelaaja kertoi 

haastattelussa, ettei kehdannut lukiossa kertoa pelaavansa nettipokeria.54 

 

Myös livepokerissa suosio kasvoi jo ennen vuotta 2006: Aki Pyysing mainitsee nettipokerin 

tuomien uusien pelaajien saapuneen kasinolle jo vuonna 2003. Helsingin Grand Casinolla 150 

pokerinpelaajaa osallistui joulukuussa 2005 turnaussarjan pääturnaukseen, jonka sisäänosto oli 

huikeat 2 000 euroa.55 Vuoden 2005 vuosikertomuksessa mainitaan erikseen, että nettipokeri 

on voimakkaasti lisännyt pokerin harrastajien määrää ja etenkin pokeriturnaukset ovat olleet 

suosittuja. Myös pokerinpelaajien keski-iän voimakkaaseen laskuun kiinnitettiin huomiota.56 

 

Pokeri sai nopeasti näkyvyyttä mediassa ja yhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa yleistyi. 

Alkuvuonna 2007 Pokerilehti ja peliyhtiö Parbet järjestivät yhteistyössä S-ryhmän 

ravintoloiden kanssa pokerikiertueen käsittäen 19 tapahtumaa eri paikkakunnilla.57  

 

 

 
51 Helsingin Sanomat. Yhä useampi suomalainen pelaa pokeria internetissä. 13.10.2005. https://www.hs.fi/talous/art-2000004344466.html  
52 Iltasanomat. Raha-automaattiyhdistys avaa oman nettipokerin. 28.4.2009. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000097752.html  
53 Pokerilehti 6/2007. 9. 
54 Pokerisivut.com 2/2008. 81. 
55 Pokerilehti 3/2006. 63–64. 
56 Raha-automaattiyhdistys. Vuosikertomus 2005. 25. https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2005/Fray2005.pdf  
57 Pokerilehti 1/2007. 20. 

https://www.hs.fi/talous/art-2000004344466.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000097752.html
https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2005/Fray2005.pdf


   

 

   

 

 

3.2. RAHAPELIFOORUMI JA HALLITUKSEN TOIMET 

 

Valtioneuvosto perusti huhtikuussa 2004 Rahapelifoorumin valmistelemaan kansallisen 

rahapelipolitiikan linjauksia. Puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja ja Veikkauksen entinen 

toimitusjohtaja Matti Ahde (SDP). Toimintaa ohjaavaan ministeriryhmään kuuluivat Kari 

Rajamäen lisäksi toinen valtionvarainministeri, kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä maa- ja 

metsätalousministerit. 

 

Rahapelifoorumin jäsenet ja sidonnaisuudet58: 

Matti Ahde (pj.)  Kansanedustaja (SDP), Veikkauksen entinen toimitusjohtaja 

Kauko Juhantalo (vpj.) Kansanedustaja (KESK), Hippoksen hallituksen vpj. 

Eva Biaudet (vpj.) Kansanedustaja (RKP), Veikkaus Oy hallintoneuvoston jäsen 

Erkki Pulliainen  Kansanedustaja (VIHR) 

Timo Soini  Kansanedustaja (PS), Perussuomalaisten puheenjohtaja 

Outi Ojala   Kansanedustaja (VAS), RAYn hallituksen jäsen 

Suvi Lindén  Kansanedustaja (KOK), RAY:n hallituksen jäsen 

Sari Essayah  Kansanedustaja (KD), Veikkaus Oy eettisen neuvoston jäsen 

Markku Ruohonen Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja (2006 asti) 

Ilmari Halinen  Finntoton toimitusjohtaja 

Risto Nieminen  Veikkaus Oy:n toimitusjohtaja 

Ritva Viljanen  Kansliapäällikkö 

Markku Linna  Kansliapäällikkö 

Markku Lehto  Kansliapäällikkö 

Jarmo Vaittinen  Kansliapäällikkö 

Pertti Tuhkanen  Budjettipäällikkö 

Sihteeristö: 

Kimmo Hakonen  Lainsäädäntöneuvos sisäministeriössä 

Jouni Laiho  Hallitusneuvos sisäministeriössä 

Riitta Kaivosoja  Hallitusneuvos opetusministeriössä 

Janne Peräkylä  Ylitarkastaja sosiaali- ja terveysministeriössä 

Tauno Junttila  Ylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriössä 

 
58 Sisäministeriön tiedote 16.4.2004. https://intermin.fi/-/valtioneuvosto-asetti-rahapelifoorumin  

https://intermin.fi/-/valtioneuvosto-asetti-rahapelifoorumin


   

 

   

 

Mari Mustakoski  Ylitarkastaja sisäministeriössä 

 

On huomionarvoista lisäksi mainita, että ainakin Markku Linna, Riitta Kaivosoja, Mari 

Mustakoski ja Janne Peräkylä ovat kaikki olleet työuransa aikana sidoksissa suomalaisiin 

pelimonopoleihin eri tehtävien kautta. Timo Soini valittiin Vermon Ravirata Oy:n hallitukseen 

rahapelifoorumin asettamisen jälkeen. Erkki Pulliaisen johtaman eduskunnan eräkerhon myös 

raportoitiin vuonna 2009 maksattaneen ylelliset vuosijuhlansa Raha-automaattiyhdistyksellä.59 

 

Rahapelifoorumi päätyi 25.2.2007 esittämään nettipokerin kieltämistä suomalaisilta 

laajentamalla lapsipornosivujen katselemisen estämiseksi suunniteltua lakia koskemaan myös 

nettipokeria. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen (SDP) vastusti kuitenkin 

rahapelifoorumin esittämää kieltolakien yhdistämistä jyrkästi. Hän perusteli kantansa 

korostamalla lapsipornon olevan lainvastaista, kun taas nettipokerin pelaaminen oli laillista. 

Hänen mukaansa nettipokerin ongelmiin tulisi puuttua tiedotuksella ja valistuksella.60 

Vastauksena esitykseen ja ministerin kantaan Veikkauksen viestintäjohtaja ilmoitti, että 

Suomessa Veikkauksella on tarpeen tullen valmius tarjota nettipokeria suomalaisille.61 

 

Sisäministeri Kari Rajainmäki (SDP) kieltäytyi virkakaudellaan kommentoimasta kokonaan 

nettirahapelejä koskevaa keskustelua ja pyrki päätoimittaja Timo Korpin näkemysten mukaan 

tukahduttamaan koko mediassa käytävän keskustelun ministeriönsä toimesta.62 

Sisäasiainministeriön ase- ja arpajaisyksikön päällikkö hallintoneuvos Jouni Laiho antoi kasvot 

likaisin asein ja valheellisin väittein käydylle nettipokerin vastaiselle taistelulle toistamalla 

jatkuvasti valheitaan laillisten rahapelien väittämisestä laittomiksi sekä ruuhkauttamalla 

poliisin toimintaa perättömillä tutkintapyynnöillä63 – Maltalla paikallisen lainsäädännön 

mukaan järjestettyjen pelien tarjoaminen Suomessa oli voimassaolevan lain perusteella täysin 

laillista.  

  

 
59 Pokerisivut.com 3/2010. 9. 
60 Iltalehti 27.2.2007. Ministeriltä jyrkkä ei nettipokerin rajoittamiselle. https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/200702275795846  
61 Iltalehti 27.2.2007. Veikkauksella on valmius tarjota nettipokeria. https://www.is.fi/digitoday/art-2000001498157.html  
62 Pokerilehti 3/2008. 9. 
63 Iltalehti: Nettipokeri kukkii laittomuudesta huolimatta. 8.4.2007. https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/200704085961651  

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/200702275795846
https://www.is.fi/digitoday/art-2000001498157.html
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/200704085961651


   

 

   

 

3.3. PELIMONOPOLIEN NÄKEMYKSET JA TALOUSLUKUJA 

 

 

Raha-automaattiyhdistys ja sen toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre (SDP) suhtautui alusta asti 

negatiivisesti nettirahapelien järjestämiseen ja ilmoitti vuonna 2006 ettei aikonut järjestää 

pelejä internetissä. Taustalla on ollut peruste säilyttää pelimonopoli, kun samaan aikaan 

Suomea vastaan käynnissä oli rikkomusmenettely koskien urheiluvedonlyönnin rajoituksia.64 

Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja totesi uudestaan talvella 2007 ettei Suomeen avata 

kansallista nettipokeria. Pienempi Finntoto ei ottanut asiaan kantaa, vaikka perässä yhtiötä 

lähellä olevan Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Kalevi Hemilä (sit.) ihmetteli, 

miksei nettipokeria kielletä suomalaisilta kokonaan.65  

 

Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista suurin osa on historiallisesti tullut yhteistyökumppanien 

tiloihin kuten kauppoihin hajasijoitetuista pelikoneista. Alkuvuonna 2007 tuo suhteellinen 

osuus oli 79 %.66 Nettipokerin suosion sivuvaikutuksena Raha-automaattiyhdistyksen 

hallinnoiman Grand Casinon toiminta sai merkittävää tukea. Kasinon pokerimanageri kertoo 

haastattelussa vuonna 2008 kahden uuden pokeripöydän lisäyksestä ja kahdesta uudesta 

elektronisesta pelipöydästä huolimatta, että etenkin ruuhka-aikoina kasinolla ei ole riittävästi 

tiloja palvella lisääntynyttä pokerikysyntää. Hän myös kertoo pokeribuumin alkaneen kasinolla 

jo vuonna 2005 ja suurimman kasvupiikin ajoittuneen vuodelle 2006.67  

 

Rahapelimonopolien toiminnan mittakaavan osalta on syytä käydä läpi hieman talouslukuja: 

vuonna 2006 suomalaisten peliyhtiöiden pelikate eli pelien tuotto vähennettynä pelaajille 

maksetuilla voitoilla oli Raha-automaattiyhdistyksellä 658 miljoonaa euroa, Veikkauksella 659 

miljoonaa euroa ja Fintotolla 53 miljoonaa euroa.68 Järjestöjen avustuksiin meni Raha-

automaattiyhdistyksellä 306 miljoonaa euroa.69 Vuonna 2010 pelikatteen osalta vastaavat luvut 

olivat Raha-automaattiyhdistys 673 miljoonaa euroa, Veikkaus 802 miljoonaa euroa ja Fintoto 

50 miljoonaa euroa.70 Kokonaisuutena puhutaan siis miljardiluokan toiminnasta joka vuosi. 

 
64 Pokerilehti 3/2006. 72. 
65 Pokerilehti 2/2007. 90. 
66 Pokerilehti 5/2007. 14. 
67 Pokerilehti 3/2008. 69. 
68 Raha-automaattiyhdistys. Vuosiraportti 2007. 26. https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2007/Fray2007.pdf  
69 Raha-automaattiyhdistys. Vuosiraportti 2007. 29. https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2007/Fray2007.pdf  
70 Raha-automaattiyhdistys. Vuosiraportti 2010. 41. 

https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/ray/ray_vastuu_vuosiraportti2010.pdf  

https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2007/Fray2007.pdf
https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2007/Fray2007.pdf
https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/ray/ray_vastuu_vuosiraportti2010.pdf


   

 

   

 

3.4. NETTIPOKERI MEDIASSA  

 

Suomessa pokeri tuli televisioon SubTV:n aloitettua World Poker Tour-ohjelman esittämisen 

syksyllä 2005. Myöhäisestä esitysajasta (lauantai-ilta 23:00) huolimatta ohjelma keräsi yli 

100 000 katsojan katsojalukuja.71 Monet suomalaiset pokerinpelaajat ovat haastatteluissa 

nostaneet nämä lähetykset ensimmäiseksi kosketuksekseen pokeriin. 

 

Ensimmäisen suomalaisen pokeriohjelman Pokerimestari 2006:n esikarsinnat käytiin Sedu 

Koskisen yökerhoissa ja ohjelma tuli ulos MTV3:lta syksyllä 2006. Ohjelman avausjakso 

keräsi peräti 250 000 katsojaa.72 MTV3 tuotti ja esitti Pokeritähti-nimistä televisiosarjaa kaksi 

kautta vuosina 2007 ja 2008. Lisäksi suunnitelmissa oli tuottaa kolmas kausi vuonna 2009, 

mutta ohjelman sponsori Unibet jäädytti suunnitelmat odotellen uuden arpajaislain 

valmistumista. Pelaajina toimivat netistä mukaan karsiutuneet pelaajat, pokeriammattilaiset ja 

julkkispelaajat. Peliyhtiö sponsoroi ohjelmaan pelkästään vuonna 2007 yhteensä 108 000 euron 

rahapalkinnot.73 

 

Pokerilehden päätoimittaja Timo Korppi korostaa kotimaisen tv-pokerin merkitystä 

suomalaisen nettipokerin suosion kasvussa. Aiemmat ulkomaiset pokerilähetykset saavuttivat 

rajatun aiheesta kiinnostuneen yleisön myöhäisen esitysajan ja kanavan vuoksi, mutta 

MTV3:lla ja Nelosella pyörivät kotimaiset pokeriohjelmat toivat pokeriohjelmat koko kansan 

huviksi.74  

 

Nettipokerin alkuaikoina ensimmäiset suomenkieliset pokerifoorumit aloittivat toimintansa 

syksyllä 2004. Pokeritieto.fi-foorumi aloitti raportoinnin Grand Casino Helsingin 

turnaustapahtumista samana vuonna ja samaan aikaan nettipokerisivustojen sponsoroimat 

pelaajat saapuivat kasinolle.75 

 

Suomessa pokerin ulkopuolinen media noteerasi nettipokerista alkuaikoina 2000-luvulla 

lähinnä suomalaisten voittamat miljoonavoitot: esimerkiksi Helsingin Sanomien kuukausiliite 

 
71 Pokerilehti 1/2006. 15. 
72 Pokerilehti 4/2006. 16. 
73 Pokerilehti 5/2007. 11. 
74 Pokerilehti 6/2007. 90. 
75 Pokerilehti 3/2006. 62–64. 



   

 

   

 

teki pokerimiljonääri Patrik Antoniuksesta pitkän jutun helmikuussa 2007.76 Pokeriyhtiöt 

pyrkivät hyödyntämään uutta näkyvyyttä sponsoroimalla aktiivisesti pokerinpelaajia, jotta 

heidän yhtiönsä pääsisivät julkisuuteen pokeriturnausten lisäksi valtamediassa.77  

 

Peliyhtiöt sponsoroivat Suomessa useita televisio-ohjelmia ja urheilujoukkueita. Esimerkiksi 

vuoden 2009 Big Brother-sarjan pääsponsori oli nettipokeriyhtiö PokerStars. Unibet taas 

sponsoroi jalkapallon nuorten SM-kisoja, jotka myös televisioitiin.78 Pokerihuone hankki 

sponsoripelaajikseen NHL:ssä pelaavat Antti Pihlströmin ja Sami Lepistön, jotka edustivat 

pokeriyhtiötä myös liveturnauksissa.79 Bet24:n edustaja Jussi Hietaranta totesi haastattelussa 

2007 että Suomessa on tapahtunut suuri muutos asenteissa: peliyhtiöitä haetaan mainostajiksi ja 

sponsoreiksi joka paikkaan. Myös media suhtautui hänen mukaansa nettipokeriin paljon 

myönteisemmin.80 Nettipokerin julkisuuskuvaa pyrittiin parantamalla erilaisilla 

hyväntekeväisyystempauksilla: esimerkiksi Ladbrokes järjesti hyväntekeväisyysturnauksen 

julkkiksille ravintola Luxissa, jonka palkintorahat voittaja antoi Amnesty Internationalille.81 

 

Esimerkkinä asennemuutoksesta pokeriammattilainen Ville Wahlbeck kertoo, että jos 2000-

luvun alussa esittäydyit pokeriammattilaiseksi, niin ihmiset laittoivat käden taskuunsa 

varmistaakseen, että lompakko oli yhä siellä. Ammattipelaajista oli jäänyt kuva huijareina ja 

onnenonkijoina. Oli helpompi esittäytyä opiskelijana, sijoittajana, yrittäjänä tai oikeastaan ihan 

minä tahansa muuna. Vuonna 2008 asia on kääntynyt hänen mukaansa päälaelleen: ihmiset 

kiinnostuvat kuultuaan pokeriammattilaisuudesta, tarjoavat sinulle juotavaa kuullakseen lisää.82 

Toimituspäällikkö Tero Salonen myös kertoo, miten jopa Suomen brändivaltuuskunta pyysi 

vuonna 2009 häneltä juttua nettipokerista.83 

 

Toisaalta Taloussanomien tutkimus vuodelta 2008 osoittaa, ettei nettipokeri tuolloin vielä 

nauttinut kaikkien suomalaisten hyväksyntää: lähes 10 prosenttia piti nettipokeria rikollisena ja 

vajaat 20 prosenttia arvioi sen liikkuvan laillisuuden rajamailla.84 Pokerin mainetta heikensivät 

 
76 Helsingin Sanomat: Vantaan poika pelaa pokeria Las Vegasissa. 3.2.2007. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004458764.html  
77 Poker Magazine 4/2007. 68. 
78 Poker Magazine 5/2009. 44. 
79 Poker Magazine 6/2008. 78. 
80 Pokerilehti 5/2007. 44–45. 
81 Poker Magazine 2/2007. 12. 
82 Poker Magazine 1/2008. 34. 
83 Pokerisivut.com 5/2009. 9. 
84 Poker Magazine 2/2008. 13. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004458764.html


   

 

   

 

erityisesti virkamiehet, joiden levittämä disinformaatio ja valheelliset lausunnot vääristivät 

pokerikeskustelua. Valheellisten lausuntojen levittäminen on mennyt pitkään lävitse mediassa, 

joiden nettipeleihin perehtymättömät toimittajat eivät kyseenalaista ministeriöiden tiedotteita. 

Ajan myötä median suhtautuminen nettipokeriin muuttui luonnostaan positiiviseksi, kun tieto 

nettipokerista toimittajien joukossa lisääntyi. Esimerkiksi Poker Magazinen päätoimittaja 

siirtyi vuoden 2011 alussa toimittajaksi Iltalehden viihdesivuille.85 Toisaalta peliongelmaisia 

auttavan palvelun Tapio Jaakkolan pyrkimys nostaa esille nettipokerin vähäinen vaikutus 

peliongelmiin on saanut kiitosta.86  

 

Nettipokeriin liittyy myös aiheellisia kohuja: T6 Pokerin nimellä kulkenut pyramidihuijaus 

keräsi sijoittajilta arviolta miljoonia euroja luvaten osuuden sivuston tuotoista. Tätä 

pelisivustoa mainostettiin myös suomalaisessa pokerilehdistössä ja monet suomalaiset 

sijoittivat yhtiöön rahojaan. Muutaman kuukauden toiminnan jälkeen sivusto lopetti voittojen 

maksamisen, jolloin sijoittajat menettivät pääomansa ja sivustolla pelanneet sinne jääneet 

rahansa.87  

 

Tekoälyn kehitys ja nettipokeria pelaavat tietokonepelaajat eli botit ovat myös nousseet esiin. 

Nettipokerissa muina uhkina ovat erilaiset vakoiluohjelmat, joilla hakkerit ovat pyrkineet 

esimerkiksi saamaan tietoonsa pelaajien salasanat. Harvinaisempana uhkana ovat olleet 

nettipokerisivustojen tietovuodot. Absolute Pokerin tapauksessa oli päässyt käsiksi sivuston 

kehittämiseen tehtyyn ohjelmaan mitä hän on pystynyt käyttämään nähdäkseen vastustajana 

taskukortit.88 Yhtiö sai puolen miljoonan dollarin sakot ja joutui Kanadan rahapelikomission 

erityisvalvontaan kahdeksi vuodeksi, mutta suurimman vahingon yhtiö koki pelaajilleen 

menetettynä luottamuksena.89 Lisäksi yhtiö joutui maksamaan asiakkaiden kärsimät tappiot, 

jotka olivat noin 15 miljoonaa dollaria.90 Yksittäisten pelaajien välisenä tapauksena voidaan 

mainita Messengerin välityksellä asennettu troijalainen, joka mahdollisti vastapuolen korttien 

näkemisen ja jota hyödyntämällä ruotsalainen tietokonehakkeri voitti miljoonia dollareita netin 

suurimmissa käteispeleissä.91 

 
85 Poker Magazine 1/2011. 9. 
86 Pokerilehti 1/2008. 9. 
87 Pokerilehti 5/2011. 20. 
88 Poker Magazine 1/2008. 74. 
89 Poker Magazine 2/2008. 14. 
90 Pokerilehti 1/2009. 14. 
91 Pokerisivut.com 1/2009. 44. 



   

 

   

 

 

Kimppapelaaminen ja korttien merkitseminen on myös kuulunut osaksi pokerin varjopuolia. 

Helsingin Grand Casinolla jäi pelaaja verekseltään kiinni korttien merkitsemisestä ja sai vain 

vuoden mittaisen porttikiellon.92 Suomessa kimppapelaamisesta ei ole Jouni Laihon mukaan 

tiedossa yhtään tapausta, jossa pokerihuijauksesta olisi annettu tuomioita.93 Nettipokeri toi 

mukanaan esimerkiksi ghostauksen, jossa toinen pelaaja opastaa pelin aikana toista tekemään 

parempi ratkaisuja.  

 

Pokerilehdistö sai myytyä pokeribuumin aikaan runsaasti mainoksia, ja mukana oli myös 

valtiollinen alkoholimonopoli Alko. Pelkästään Pokerisivut.comin ensimmäisessä lehdessä 

vuonna 2008 mainostajina oli Alkon lisäksi salibandymailoistaan kuulu Fatpipe, lentoyhtiö Air 

Finland, venevalmistaja SeaRay Sundancer, teleyhtiö Saunalahti, viihderavintola Flamingo 

Club ja lukuisia vaate-, kello-, ja golf-mainoksia. Pokerilehdistö julkaisi runsaasti myös 

peliongelmista kärsivien auttavien tahojen mainoksia, toisessa lehden numerossa mainostajana 

oli myös Raha-automaattiyhdistys itse mainostaessaan pelaamaltilla.fi-palvelua. 

 

3.5. VUODEN 2007 VAALIEN KAMPANJOINTI JA PUOLUEIDEN NÄKEMYKSET 

 

Suomessa käytiin eduskuntavaalit 18.3.2007. Kolme viikkoa aiemmin julkaistu 

Rahapelifoorumin esitys nettipokerin kieltämiseksi sähköisti keskustelua pokerimediassa ja 

suomenkielisillä pokerifoorumeilla. Esitys kääntyi Rahapelifoorumin edustajia vastaan: 

pokerifoorumien kyselyssä kansanedustajat eivät tukeneet ulkomaisten firmojen toiminnan 

estämistä ja ehdokkaiden kantojen selvittäminen aktivoi pokerinpelaajat uurnille. Kaksi 

Rahapelifoorumin jäsentä putosi eduskunnasta.94 

 

Pokerilehden haastattelussa vuoden 2007 vaalien alla kaikkien eduskuntaryhmien edustajat 

kannattivat Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton monopolin säilyttämistä. 

Pelimonopolia puolustettiin pääosin taloudellisista syistä eikä uskottu vapaamman kilpailun 

tuovan yhtä suuria tuottoja kuin mitä monopoliyhtiöt kotiuttivat järjestöille nykytasolla. 

Ainoastaan Heidi Hautala (VIHR) ja Annika Lapintie (VAS) uskoivat julkisen monopolin 

vähentävän pelaamisen haittoja. Kokoomuksen nuorisojärjestö tosin esitti rahapelimonopolin 

 
92 Pokerilehti 2/2013. 11. 
93 Poker Magazine 2/2010. 60. 
94 Pokerilehti 3/2007. 12. 



   

 

   

 

purkamista, mitä emopuolue ei kannattanut. SDP:n Jouni Backmanin mielestä rahapelitoiminta 

ei ole sen tyyppistä, että sen pitäisi toimia avoimen kilpailun piirissä. Myös Keskustan Timo 

Kalli suhtautuu torjuvasti ulkomaisten yhtiöiden saapumiseen Suomen markkinoille.  

 

Tietoyhteiskunta-asioiden asiantuntijana profiloitunut kansanedustaja Jyrki Kasvi (VIHR) esitti 

vaalien alla kannanoton, jossa hän vastusti nettipokerille kaavailtua kieltolakia. Hän totesi 

kieltolain ajavan pelaajat pimeille palvelimille, joita viranomaiset eivät pystyisi valvomaan. 

Hän vaati EU-tason sääntelyä rahapelaamiseen ja piti erittäin huolestuttavana esitystä 

lapsipornoa koskevan ennakkosensuurijärjestelmän laajentamista koskemaan internetin 

pokerisivustoja. Samalla hän esitti kotimaisen nettipokeripalvelun perustamista.95  

 

Myös peliyhtiön Expekt selvitti kansalaisten ja kansanedustajaehdokkaiden kantoja kyselyllä 

vaalien alla. Tutkimuskysymyksenä oli ”Pitäisikö Suomen rahapelimonopoli purkaa ja sallia 

myös yksityisten rahapeliyhtiöiden toiminta, jos nämä täyttävät kaikki viranomaisten 

vaatimukset ja maksavat veroja valtiolle? Yli 10 000 kansalaisen mielipidemittauksessa 49 % 

kannatti markkinoiden vapauttamista, 29 % vastusti ja 22 % ei osannut kertoa kansaansa. 450 

kansanedustajaehdokkaan joukossa vastaavat luvut olivat 35 % kyllä, 56 % ei ja 9 % ei osannut 

kertoa kantaansa. Puoluekannan perusteella etenkin Kokoomuksen joukoissa oli selkeä tahtotila 

vapauttaa markkinat. Suomalaiset tiedotusvälineet kuitenkin jättivät mielipidetutkimuksen 

uutisoimatta, mikä kertoo edelleen vallalla olleesta voimakkaasta itsesensuurista.96 

 

Helmikuussa mielipidetiedusteluissa kannatusluvut olivat kolmen suurimman puolueen osalta 

seuraavat: Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa Keskustalle ennustettiin 23,3 % 

kannatusta, SDP:lle 23,5 % kannatusta ja Kokoomukselle 21,1 % kannatusta. Yleisradion 

kannatusmittauksessa Keskustalle ennustettiin 24,6 % kannatusta, SDP:lle 22,3 % kannatusta ja 

Kokoomukselle 21,9 % kannatusta. MTV3:n kannatusmittauksessa Keskustalle ennustettiin 

23,7 % kannatusta, SDP:lle 23,4 % kannatusta ja Kokoomukselle 20,0 % kannatusta.97 

Odotuksiin nähden vaalien tulokset olivat jossain määrin yllättävät suurten puolueiden osalta.  

 

Keskusta säilytti suurimman puolueen aseman 51 paikalla (23,1 %), mutta Kokoomus nousi 50 

paikkaan (22,3 %). SDP tuli kolmanneksi 45 paikalla (21,4 %). Vasemmistoliitto sai 17 

 
95 Iltasanomat: "Nettipokerin kielto ajaisi pelaajat pimeille palvelimille". 1.3.2007. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001498523.html  
96 Pokerilehti 3/2007. 57. 
97 Wikipedia: Eduskuntavaalit 2007 Kannatusmittaukset. https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2007#Kannatusmittaukset  

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001498523.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2007#Kannatusmittaukset


   

 

   

 

paikkaa, Vihreät 15 paikkaa, RKP 9 paikkaa, Kristillisdemokraatit 7 paikkaa ja 

Perussuomalaiset 5 paikkaa.  



   

 

   

 

4. UUSI HALLITUS JA UUSI OHJELMA 

 

 

4.1. RAHAPELIEN YKSINOIKEUSJÄRJESTELMÄ 

 

 

Hallituspuolueiden välillä ei ollut ideologisia eroavaisuuksia tahtotilasta pelimonopolin 

säilyttämisen suhteen. Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa rahapelien osalta todettiin 

vain, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi ja 

veikkausvoittovaroja käytetään käyttötarkoituksiin jakosuhdelain mukaisesti. Keinot tämän 

tahtotilan saavuttamiseksi jätettiin auki.98 

 

Jopa oppositioon joutuneen Rahapelifoorumin puheenjohtajan Matti Ahteen (SDP) kanta 

lieveni hävittyjen vaalien jälkeen. Toukokuussa 2007 City-lehdessä julkaistussa haastattelussa 

hän kielsi ehdottaneensa nettipokerin kieltämistä, vaan päätös oli nettipokeriin liittyvän 

ongelmapelaamisen selvittäminen ja teknisten rajoitusten mahdollisuuksien selvittäminen 

osana nettipokerin rajoittamista tai kieltämistä. Hänen mielestään nettipokeri aiheuttaa 

kuitenkin muita rahapelejä enemmän ongelmapelaamista.99 

 

Suomi sai heti eduskuntavaalien jälkeen maaliskuussa 2007 Euroopan Unionin komissiolta 

uuden lausunnon, jonka mukaan Suomen arpajaislain säännökset rikkovat palvelujen vapaata 

liikkuvuutta koskevaa artiklaa EY 49 vedonlyöntipelien tarjoamisen ja markkinoinnin osalta. 

Komissio myös epäili arpajaislain säännösten tavoitteita. Vastauksessaan Suomi vetosi, ettei 

ole perusteettomasti rajoittanut näiden palveluiden tarjoamista ja arpajaislain säädösten peruste 

on rajoittaa pelitarjontaa, ei turvata tulojen saantia. Suomi myös totesi, ettei komissio ole 

kyennyt osoittamaan muiden jäsenvaltioiden viranomaisten valvontatoimien olevan riittäviä 

ehkäisemään rikoksia ja rahanpesua Suomessa.100 

 

Marraskuussa 2007 sisäministeriö asetti arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen. 

Puheenjohtajaksi määrättiin poliisijohtaja Kimmo Hakonen sisäasianministeriöstä ja 

 
98 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007. https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-

II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589  
99 City-lehti: Elämän valttikortit. 4.5.2007. https://www.city.fi/ilmiot/elaman+valttikortit/2305  
100 Ulkoasianministeriö. Suomen hallituksen toiminta EY-tuomioistuinasioissa ja valvonta-asioissa 1.1-31.12.2007. 55. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Documents/e_18+2008.pdf  

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589
https://www.city.fi/ilmiot/elaman+valttikortit/2305
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Documents/e_18+2008.pdf


   

 

   

 

varapuheenjohtajaksi hallintoneuvos Jouni Laiho. Hanke viivästyi alkuperäisestä aikataulusta 

Laihon arvion mukaan Euroopan Unionin komission paineesta ja vaalien takia.101 

 

Arpajaislakityöryhmä ei kuunnellut yksityisiä rahapeliyhtiöitä ollenkaan. Tämä sai voimakkaat 

moitteet valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojaselta Helsingin yliopistosta, jonka 

mielestä pelimonopolin tulevaisuudesta päättävien elimien pitäisi kuulla eri osapuolia 

mahdollisimman laaja-alaisesti. Kun keskeisenä asiana on EU:n taholtakin jatkuvan tarkkailun 

alla olevan monopolin tulevaisuus, tulisi kuulla myös monopolia kritisoivia tahoja. Hän myös 

piti kyseenalaisena, että monopoleja perustellaan peliongelmista syntyvien haittojen ehkäisyllä 

ja samaan aikaan markkinoidaan aggressiivisesti eri pelimuotoja.102 

 

Kuntaministeri ja tuleva pääministeri Mari Kiviniemi (KESK) puolusti haastattelussa talvella 

2009 pelimonopolia, mutta torjui jyrkästi pelaajien holhouksen ja nettipokerikiellot. Hän 

myöntää, etteivät monopolit ole niin tehokkaita kuin kilpaillut järjestelmät, mutta uskoo 

monopoliyhtiöiden kykenevän osallistumaan peliongelmien hoitoon ja tutkimuksen 

tekemiseen. Hän myös nostaa esille järjestelmän kautta tulevan rahallisen tuen merkityksen 

yhteiskunnalle. Joka tapauksessa hän painottaa, ettei ulkomaisilla pelisivustoilla tapahtuva 

pelaaminen ole rikos ja samoin kuin Susanna Huovinen vajaat kaksi vuotta aiemmin toteaa, että 

laittoman lapsipornon ja laillisen nettipelaamisen rinnastaminen on absurdia.103 

 

Kansanedustaja Jyrki Kasvi (VIHR) on visioinut suomalaisten tietoyhteiskunnan resurssien 

suuremmasta hyötykäytöstä ja kiroaa, kun edes Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus eivät 

kykene yhteistyöhön. Nettipokerin osalta hän toteaa, että eduskunnassa koko ilmiö meni ohitse 

ennen kuin Suomessa oli jo yli 100 000 pelaajaa. Suomi on menettänyt hänen mukaansa 

valtavat nettipelimarkkinat ulkomaisille yhtiöille, kun monopoliasemasta turtuneet 

rahapeliorganisaatiot ovat olleet kyvyttömiä kehittymään maailman muuttuessa ympärillä. 

Hänen mukaansa pelimonopolien olisi pitänyt tarjota nettipokeria suomalaisille jo vuosia sitten. 

Hän vertaa suomalaista rahapelikeskustelua alkoholin kieltolakiin, joka aiheutti enemmän 

ongelmia kuin korjasi. Jouni Laihoa hän pitää yhteiskunnan holhoavaa roolia ylläpitävänä 

virkamiehenä, joka ei kykene ymmärtämään, ettei holhous ole vastaus kaikkiin rahapelien 

aiheuttamiin ongelmiin. Ja monopoliyhtiöiden hän uskoo olevan valtion ja poliitikkojen 

 
101 Poker Magazine 1/2008. 14. 
102 Pokerilehti 5/2008. 64–65. 
103 Poker Magazine 1/2009. 22. 



   

 

   

 

suojeluksessa, koska nämä tuottavat paljon löysää rahaa, jota voi korvamerkitä poliitikkojen 

lempikohteisiin. Yleisesti hän näkee koko arpajaislain uudistuksen viivytystaisteluna, jolla 

ostetaan aikaa väistämättä kuoleville monopoliyhtiöille.104 Kasvi kutsui myös eduskuntaan 

koolle nettirahapelien tulevaisuutta käsittelevän seminaarin, johon kutsuttiin myös ulkomaisten 

peliyhtiöiden edustus. Suurin osa osanottajista kannatti monopolijärjestelmän purkua ja 

lisenssijärjestelmään siirtymistä. Yhteisen sävelen osanottajat löysivät vastuullisen pelaamisen 

edistämisestä.105 

 

Pelimonopolin sidonnaisena toimijana arpajaislakia eduskunnassa käsitelleen lakivaliokunnan 

puheenjohtajana toimi vuosina 2009–2011 Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsen 

Janina Andersson (VIHR).106 

 

Hallituksen ja etenkin Keskustan kannalta kiusallinen vaalirahoituskohu nosti Raha-

automaattiyhdistyksen välillisesti yhdistyksien kautta antaman vaalituen politiikan keskiöön. 

Pääministeri Matti Vanhasen saama vaalituki ja pitkittynyt kohu johtivat pääministeriin eroon 

kesällä 2010. Uudeksi pääministeriksi eduskuntavaalikauden loppuun valittiin Mari Kiviniemi. 

 

Hallitus myönsi helmikuussa 2010 Raha-automaattiyhdistykselle luvan alkaa järjestää netissä 

raha-automaatti- ja kasinopelejä, joihin sisältyi nettipokeri. Samassa yhteydessä Veikkaukselle 

annettiin lupa järjestää nettibingoa ja netissä pelattavaa numeroveikkausta. 107 

 

4.2. KYSYMYS KANSALLISESTA NETTIPOKERISTA 

 

 

Uusi sisäministeri Anne Holmlund nosti esille kysymyksen kansallisesta nettipokerista 

heinäkuussa 2007. Hallituksessa rahapeliuudistuksesta vastaava Holmlund piti lähtökohtana 

edelleen pelimonopolin säilyttämistä, mutta suhtautui kriittisesti pokerinpeluun rajoittamiseen 

ja vaati harkintaa valtion ylläpitämän nettipokeripalvelun perustamisesta.108 Myöhemmin 

Pokerilehdelle antamassa pitkässä haastattelussa hän totesi, että pelaamisen rajoittamistoimien 

 
104 Pokerisivut.com 2/2009. 60–65. 
105 Pokerilehti 2/2010. 39. 
106 Pokerisivut.com 3/2010. 9. 
107 Helsingin Sanomat: RAY sai luvan nettipokeriin. 5.2.2010. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004709730.html  
108 Helsingin Sanomat: Sisäministeri Holmlund: Suomen syytä harkita omaa nettipokeria. 2.7.2007. https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000004494281.html  

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004709730.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004494281.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004494281.html


   

 

   

 

ja nettipokerihankkeen välillä on ristiriita. Tätä pyritään korjaamaan esimerkiksi nostamalla 

rahapelin ikärajaa 18 vuoteen. Hän myös ilmoitti, ettei monopolin ylläpitäminen ollut hänelle 

henkilökohtaisesti missio, mutta hän pitää kiinni hallitusohjelmasta sovitusta. Ranskan 

esimerkkiin viitaten (jossa EU totesi rahansiirtojen rajoittamisen lainvastaiseksi) hän toteaa, 

ettei ole järkeä ottaa käyttöön sellaisia toimia, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia. Voimakasta 

asennemuutosta edustaa myös Holmlundin kommentti haastatteluissa, että hän on itse kokeillut 

nettipokeria sökökokemuksensa ohella.109 

 

Kulttuuriministeri Stefan Wallin (RKP) nosti vuonna 2008 esiin vaatimuksen kansallisen 

nettipokerin järjestämisen ensimmäisenä ministeritason vaikuttajana. Hänen mukaansa 

monopolin on kyettävä pärjäämään reilussa kilpailussa eikä 200 000 suomalaisen pelaamista 

internetissä voi – eikä myöskään pidä estää. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen 

Kari Paason lausunnon, etteivät suomalaiset pelinjärjestäjät aloita nettipokerin tarjoamista hän 

tuomitsi jyrkästi ja vaati virkamiehiä pysymään erossa politiikasta. Wallin nosti Holmlundin 

tapaan oman sökökokemuksensa esiin ja kertoi tuntevansa useita peliyhtiöiden työntekijöitä.110 

Veikkauksen toimitusjohtaja Risto Nieminen sanoi TV1:n Arto Nybergin haastattelussa 

olevansa Wallinin kanssa kansallisen nettipokerin perustamisesta samoilla linjoilla, mutta ettei 

se sovi Veikkauksen järjestettäväksi.111  

 

Ase- ja arpajaislain yksikön päällikkö Jouni Laiho torjui kansallisen nettipokerin vedoten 

voimassa olevaan lainsäädäntöön haastattelussa vuoden 2009 alkupuolella. Hän myös kritisoi 

pelitoiminnan pieniä katteita ja ongelmapelaamisen lisääntymistä, mikäli kansallinen 

nettipokeri sallittaisiin. Samassa haastattelussa Laiho kuitenkin korostaa olevansa vain 

virkamies ja toteuttavansa poliittisten päättäjien tahtoa. Laiho myös myöntää pelanneensa 

pokeria opiskeluaikanaan.112 Aki Pyysing kirjoitti vuonna 2021 Laihon pelanneen nuorena 

nimismiehenä innokkaasti sököä ja pärjänneen huonosti.113 Laihon kommentit saivat nopean ja 

monipuolisen tuomitsemisen peliyhtiöiden edustajien suunnalta, jotka kutsuivat virkamiehen 

ulostuloja läpeensä valheelliseksi potaskaksi, monopolin valkopesuksi ja poliittiseksi 

yritykseksi estää keskustelu rahapelipolitiikasta.114 Pokerilehden Timo Korppi taas 

 
109 Pokerilehti 3/2008. 52–55. 
110 Poker Magazine 6/2008. 20–21. 
111 Pokerilehti 6/2008. 9. 
112 Poker Magazine 2/2009. 18–21. 
113 Sijoitustieto. Aki Pyysing. https://www.sijoitustieto.fi/comment/79297#comment-79297  
114 Poker Magazine 3/2009. 80. 

https://www.sijoitustieto.fi/comment/79297#comment-79297


   

 

   

 

kyseenalaisti Laihon väitteen poliitikkojen tahdosta, koska asiaa ei ole käsitelty eduskunnassa 

vaan vain pienen monopoli- ja virkamiespiirin kesken kabineteissa.115  

 

Nettipokerin vastainen ristiretki henkilöityi pitkälti Jouni Laihoon. Poker Magazinen 

pääkirjoituksessa vuonna 2010 häntä kuvattiin lapselliseksi ja fanaattiseksi toimijaksi, joka 

metsästää laillisesti toimivia peliyhtiöitä, kun todellinen uhka suomalaiselle rahapelaamiselle 

tulee laittomien toimijoiden suunnalta, esimerkiksi Aasiasta.116 

 

Raha-automaattiyhdistys lopulta muutti mielensä nettipokerin järjestämisestä toukokuussa 

2008, ilmoittaen olevansa valmis käynnistämään nettipelitarjonnan, mikäli arpajaislakia 

muutetaan niin että tähän tulee mahdollisuus.117 Huhtikuussa 2009 tuli ilmoitus nettipokerin 

avaamisesta ja haastavasta 50 000–100 000 pelaajan vakituisen pelaajan tavoitteesta.118 Raha-

automaattiyhdistyksen nettipokerin päälliköksi palkattiin syyskuussa 2009 Jussi Hietaranta, 

joka siirtyi työhön Betfriendsin maajohtajan paikalta toimittuaan aiemmin rahapeliyhtiö 

Bet24:n maajohtajana.119 Hän uskoi vuoden 2010 alussa uuden nettipokerisivuston saavan 

vahvan jalansijan kotimaisilta nettipelimarkkinoilta.120 

 

Pokerilehdistössä arvioitiin uuden nettipokerisivuston suurimmaksi haasteeksi pelien 

rajaaminen vain suomalaisille. Suomalaisia pidetään nettipokerimarkkinoilla keskimäärin 

lahjakkaampina pelaajina kuin keskimääräinen pelaajamassa, ja kovemmat pelit eivät 

houkuttele pelaamaan uudella sivustolla. Lisäksi pelaajamäärien odotettiin jäävät niin pieniksi, 

ettei suuremmilla panoksilla pelien odotettu pyörivän. Sen sijaan nettikasinosta odotettiin 

Raha-automaattiyhdistykselle tulevan erittäin tuottoisa lypsylehmä.121  Kansanedustaja Jyrki 

Kasvi (VIHR) totesi nettipokerin lanseerauksessa kestäneen liian pitkään ja kansallisen 

nettipokerin myöhästyneen vuosilla.122 

 

Alun perin nettipelien piti alkaa pyöriä elo-syyskuun vaihteessa 2010, mutta useiden 

viivästysten jälkeen Raha-automaattiyhdistyksen nettipokeri avattiin lopulta marraskuussa 

 
115 Pokerilehti 2/2009. 90. 
116 Poker Magazine 4/2010. 11. 
117 Raha-automaattiyhdistys. Vastuuraportti 08 vuosikertomus. 8. https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2008/Fray2008.pdf  
118 Pokerilehti 3/2009. 90. 
119 Pokerilehti 5/2009. 13. 
120 Poker Magazine 1/2010. 87. 
121 Poker Magazine 2/2020. 11. 
122 Poker Magazine 5/2010. 48. 

https://web.lib.aalto.fi/fi/old/yrityspalvelin/pdf/2008/Fray2008.pdf


   

 

   

 

2010. Palvelun ensimmäinen viikonloppu oli katastrofi: esimerkiksi 250 euron sisäänoston ja 

5 000 euron takuupotin turnaukseen tuli vain 13 pelaajaa. Turnausohjelmaa tiivistettiin ja 

takuupotteja laskettiinkin nopeasti. Nettipokerin pelaajamäärät jäivät murto-osaan tavoitteista: 

parhaimmillaankin pöytiin saatiin vain 2 000 pelaajaa.123 

 

Saadakseen lisää näkyvyyttä nettipokerille Raha-automaattiyhdistys solmi 

ammattilaispokerinpelaaja Juha Helpin kanssa kaksivuotisen sponsorisopimuksen vuonna 

2011. Sopimus ei rajoittanut Helpin pelaamista muilla sivustoilla.124 

 

4.3. RAHAPELIJÄRJESTELMIEN MUUTOS MAAILMALLA 

 

Useissa maissa rahapelilainsäädäntö perustui valtionyhtiöihin ja monopoleihin 2000-luvun 

alussa, eikä kilpailuun internetissä tai kivijalkakasinoilla ollut totuttu. Lainsäädäntö perustui 

usein onnenpeleihin, kun taas pokerin määritelmästä ei ollut oikeudellista taustaa. Esimerkiksi 

Itävallassa Casinos Austria-yhtiöllä oli 2000-luvulla monopoli onnenpeleihin, mutta rohkeat 

yrittäjät perustivat Concordin pokerihuoneen Wieniin perustellen toimiaan pokerin luonteeseen 

taitopelinä. Itävallan oikeusjärjestelmällä kesti vuosikausia tehdä päätös asiassa ja sinä aikana 

pokerihuone vakiinnutti asemansa eikä yritykset lätkäistä pokerihuoneelle rangaistusluonteista 

peliveroa kestäneet Itävallan korkeimmassa oikeusasteessa. Ennakkotapaus mahdollisti 

pokerihuoneiden avaamisen Itävallassa ja muualla EU:n alueella.125 

 

Svenska Spel avasi kansallisen nettipokerin jo vuonna 2006.126 Ruotsissa arvioitiin tällöin 

olevan jo yli puoli miljoonaa säännöllistä pokerinpelaajaa.127 Peliyhtiön raportoitiin saaneet yli 

20 prosentin markkinaosuuden Ruotsissa ennen vuoden loppua ja nousseen maailmanlaajuisesti 

15 suurimman nettipokerisivuston joukkoon.128 Vuonna 2008 peliyhtiön pelejä pelasi jo yli 40 

prosenttia ruotsalaista, joskin osa pelasi useammalla sivustolla. Samaan aikaan peliyhtiö 

mainosti käyttävänsä merkittävän osan pelituotoistaan ongelmapelaamisen ehkäisyyn.129 

 

Norjassa rahapelejä on rajoitettu vahvasti sekä kivijalkakasinoilla että internetissä ja poliisi on 

 
123 Poker Magazine 1/2011. 16. 
124 Pokerilehti 3/2011. 11. 
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128 Pokerilehti 3/2006. 72. 
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Norjassa ratsannut pokeriklubeja aktiivisesti. Norja on myös lainsäädännöllä rajoittanut 

rahansiirtoja pelisivustoille.130 Tämä ei ole estänyt norjalaisia pelaamasta nettipokeria, jotka 

kiertävät rahansiirtoja nettipankkien ja EU-alueen maksunvälittäjien kautta. Tilanne on 

aiheuttanut pelaajien kannalta suurta vaivaa, kun samaan aikaan maan veroviranomaiset ovat 

vainonneet ammattipokerinpelaajia.131 Eriskummallisen kehityksen Norjan tilanne sai, kun 

Norjan olympiakomitea haki yhdessä valtakunnallisen urheiluliiton kanssa lupaa nettipokerin 

järjestämiseksi vuonna 2008.132 Kun lainsäädäntö lopulta salli Norjassa vuonna 2016 

mestaruuskilpailujen pitämisen maan sisällä niin Oslossa järjestettyyn 580 dollarin sisäänoston 

turnaukseen tuli peräti 1 974 pelaajaa.133 

 

Yleisesti ottaen talouskurimuksessa finanssikriisin jälkeen maat Euroopassa pyrkivät saamaan 

nettirahapeleistä täytettä valtionkassaan. Kreikassa lätkäistiin kriisin keskellä vuonna 2010 10 

prosentin lisätulovero pokerivoitoille. 134 Tanskassa pelimonopoli purettiin muiden pelien kuin 

loton ja raaputusarpojen osalta vuonna 2009. Muille toimijoille annettiin mahdollisuus 

osallistua pelitarjontaan lisenssijärjestelmällä ja pitää pelaajat kansainvälisessä verkossa.135 

Lisenssihakemuksia Tanskassa tuli lopulta 43 eri toimijalta.136 Myös Viro lisensoi nettipelinsä 

samalla tavalla vuoden 2010 alussa.137 Italia ja Portugali siirtyivät myös samaan aikaan 

lisenssimarkkinaan, jossa pokeripelit pyörivät maan sisäisissä pokeriverkoissa.138 Belgia avasi 

lisenssimarkkinan helmikuussa 2012.139 

 

Ranskan osalta Euroopan Unioni torppasi maan pyrkimyksen tukea monopoliaan asettamalla 

maksukieltoja nettipokeriyhtiöille vuonna 2008.140 Maa purki pelimonopolin ja siirtyi 

lisenssipohjaiseen järjestelmään vuonna 2010.141 Vaikka maan pokerimarkkina on muuten 

suljettu, lisenssisäännöt mahdollistavat pokeriyhtiöille pelaajien hyväksymisen myös muista 

EU-maista missä pelaaminen on sallittu.  
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132 Poker Magazine 6/2008. 14. 
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134 Pokerilehti 6/2009. 20. 
135 Pokerilehti 3/2009. 90. 
136 Pokerilehti 1/2012. 11. 
137 Pokerilehti 5/2009. 13. 
138 Pokerilehti 1/2010. 82. 
139 Pokerilehti 3/2012. 9. 
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Venäjällä pokerin lainsäädännöllinen status eteni eriskummallisesti. Hyväksyttyään pokerin 

ensin urheilulajiksi vuonna 2008142 maa kumosi päätöksen vuotta myöhemmin ja siirsi kaiken 

laillisen rahapelaamisen viidelle syrjäiselle erityistalousalueelle. Käytännössä pelaaminen ei 

kuitenkaan loppunut, vaan siirtyi suurissa kaupungeissa yksityisomisteisille 

jäsenkorttiperusteisille klubeille.143 

 

Yhdysvalloissa liittovaltion tasolla yllättäen lobbauksen voimalla aikaan saatu rahansiirtoja 

nettipelejä tarjoaville yhtiöille rajoittava laki vuonna 2006 ei lopettanut nettipokeria. 

Rahansiirtojen kiertäminen oli helppoa. Julkisesti noteeratut rahapeliyhtiöt vetäytyivät 

Yhdysvalloista, mutta suurin osa yksityisesti omistetuista peliyhtiöistä ei.144 Vuoden lopulla 

lakiuudistuksesta huolimatta amerikkalaisten käynnit nettipokerisivustoilla kasvoivat 40 

prosenttia.145  

 

Vasta kun liittovaltio huhtikuussa 2011 iski kolmea suurinta nettipokeria yhdysvaltalaisille 

pelaajille tarjoavaa yhtiötä vastaan, vetäytyivät loput pokeriyhtiöt maan markkinoilta. Iskun 

seurauksena aiemmissa kohuissa ryvettynyt Absolute Poker kaatui, leväperäisesti 

asiakkaidensa rahoja käyttänyt Full Tilt Poker joutui maksukyvyttömäksi, kun se ei pystynyt 

maksamaan asiakkaidensa kotiutuksia ja kolmikosta ainoana pystyyn jäänyt PokerStars 

vahvisti asemaansa. Sopimalla liittovaltion viranomaisten kanssa ja samalla ostamalla 

kilpailijansa Full Tiltin yli 700 miljoonalla dollarilla vuonna 2012 PokerStars sai hallintaansa 

puolet nettipokerimarkkinoista.146147 Keskustelua osavaltiokohtaisen nettipokerin puolesta oli 

jo vuonna 2008, kun Kalifornian osavaltion pelikomissio aikoi käynnistää oman nettipokerinsa, 

joka kuitenkin kaatui.148 

 

Yhdysvaltojen poliittinen kehitys osoittaa, että optimistisesti lainsäädännön kehitykseen 

suhtautuvat ja etenkin presidentti Barack Obaman ja presidenttiehdokas Hillary Clintonin 

nettipelaamisen vastaista kantaa hehkuttavat toimijat eivät ainakaan Euroopassa ymmärtäneet, 

että päätöksenteko Yhdysvalloissa on monimutkaista ja keskittyy näissä asioissa 
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147 Pokerilehti 6/2012. 12. 
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edustajainhuoneen ja senaatin tasolle.149 Vuoden 2008 presidentinvaalien jälkeen uskottiin, että 

rahapelialan tuella valittu Obama kannattaessaan pokerinpelaajien oikeuksia vapauttaisi pelit 

nopeasti.150 Tätä tukemassa oli Poker Players Alliance, joka saavutti miljoonan jäsenen 

rajapyykin keväällä 2008 ja pyrki lobbaamaan pokerilainsäädäntöä Washingtonissa.151 

 

Erilaiset kieltolait ovat tuoneet ilmoille useita tapoja kiertää annettuja rajoitteita. Esimerkiksi 

tilauspohjainen SpadeClub markkinoi kuukausimaksua vastaan ilmaisturnauksia, mikä oli 

saatavilla kansainvälisesti myös Yhdysvalloissa.152 

 

Maailmanlaajuisesti arvioitiin vuonna 2009, että maailmassa on 160 miljoonaa 

pokerinpelaajaa, joista tuolla hetkellä 13,5 miljoonaa pelaajaa pelasi aktiivisesti nettipokeria.153 

Pelaajat vaihtuvatkin nettipokerimaailmassa ainakin pokerisivustojen sisällä huimaa vauhtia, ja 

suurin osa uusista pelaajista katoavat nettipokerin parista kolmen ensimmäisen kuukauden 

aikana.154 Vuonna 2008 nettipokeri kasvoi PokerScoutin mukaan 14 prosenttia ja suurimmalla 

nettipokeriyhtiöllä PokerStarsilla oli 35 % markkinaosuus.155 

 

4.4. NETTIPOKERIN VEROTUS 

 

Suomessa arpajaisveron ilmoittaa ja maksaa arpajaisten toimeenpanija. Arpajaisveron alaisista 

arpajaisista saatu voitto on saajalleen verovapaata tuloa.156 ETA-alueelta saaduista 

arpajaisvoitoista ei ole peritty veroa Suomessa vuoden 2004 alusta alkaen (laki 334/2005). 

Tämä lainmuutos juontaa juurensa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon (C-42/02, 

Lindman) ja sillä toteutettiin Euroopan yhteisöoikeuden vaatima syrjimättömyys: toisessa 

Euroopan talousalueen valtiossa järjestettyjä arpajaisia ei saa kohdella tuloverotuksessa 

epäedullisemmin kuin Suomessa järjestettyjä arpajaisia. 

 

Monet nettipokeriyhtiöt ovat hankkineet lisenssinsä ETA-alueelta, esimerkiksi Euroopan 

Unioniin vuonna 2004 liittyneeltä Maltalta tai Iso-Britanniaan kuuluvalta Gibraltarilta. Osalla 

 
149 Pokerilehti 5/2007. 72. 
150 Pokerisivut.com 2/2008. 9. 
151 Poker Magazine 4/2008. 14. 
152 CardPlayer.fi. 1/2008. 14. 
153 Poker Magazine 5/2009. 37. 
154 Poker Magazine 5/2009. 38. 
155 Pokerilehti 1/2009. 12. 
156 Verohallinto. Arpajaisveron ilmoittaa ja maksaa arpajaisten toimeenpanija. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-

maksut/omaaloitteiset-verot/arpajaisvero/  

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/omaaloitteiset-verot/arpajaisvero/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/omaaloitteiset-verot/arpajaisvero/


   

 

   

 

kuitenkin oli tai on lisenssi ETA-alueen ulkopuolella: esimerkiksi Curacaolla tai ETA-

alueeseen kuulumattomalla erityisalueella kuten Man-saarella. Jälkimmäisten voitot ovat 

veronalaisia, samoin kuin esimerkiksi Las Vegasista pokeriturnauksista saadut pokerivoitot. 

Osa internetissä rahapelejä tarjoavista sivustoista on tarkoituksella muuttanut lisenssinsä 

Maltalle houkutellakseen suomalaisia pelaajia: esimerkiksi PokerStars teki näin vuonna 

2012.157 

 

Nettipokerin alkuaikoina ETA-alueen ulkopuolisten pokerivoittojen verotuksen muodosta ei 

ollut varmuutta. Vuonna 2006 arveltiin, että nämä voitot menisivät pääomatuloverotuksen 

alaisina ja vasta kun voittoja kotiutettaisiin. Myös Man-saaren ja Englannin kanaalien saarten 

tilannetta pidettiin epävarmana.158 2007 haastattelussa verohallinnon ylitarkastaja Matti 

Merisalo hämmensi tilannetta Pokerilehdessä toteamalla ammattimaisen pokerinpelaamisen 

olevan veronalaista toimintaa myös ETA-alueelle.159 Toisaalta Suomen Pokerinpelaajat ry:n 

hallituksen jäsen ja pokeriammattilainen Mika Puro valitteli myöhemmin samana vuonna, että 

yrityksistä huolimatta hän ei ole saanut verohallinnolta selvää vastausta siihen miten ja millä 

perustein pokerivoittoja verotetaan.160 Samaan aikaan ammattipelaaja Ville Wahlbeck piti 

erityisen kohtuuttomana sitä, ettei aiempien vuosien ETA-alueen ulkopuolisia 

pokeriturnaustappioita voinut vähentää myöhempien vuosien turnausvoitoista.161 Teemu 

Rastaan laskentatoimen pro gradu Pokeritulojen verotus vuodelta 2008 arvioi, että 

kanaalisaaret, Man-saari ja muut erillisalueet missä ei sovelleta vapaan liikkuvuuden 

periaatteita olisivat veronalaisia.162 

 

Lokakuussa 2008 Verohallinto antoi lopulta ohjeen, joka määritteli ETA-alueen ulkopuolelta 

järjestetyistä pokerivoittojen kuuluvan saajalleen veronalaiseksi ansiotuloksi. Verovelvollisuus 

syntyy pelaamisen yhteydessä turnauksen tai yksittäisen pelisession päätteeksi, eikä vasta 

kotiuttaessa. Myös ETA-alueelta saatu pokeriin liittyvä tulo mihin liittyy vastike (esimerkiksi 

sponsorisopimus) on edunsaajalle veronalaista tuloa.163 Aki Pyysing käsitteli uutta ohjetta 

Pokerilehdessä ja totesi verotuskäytännön suomalaisittain poikkeuksellinen edulliseksi, jota 
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162 Rastas, Teemu. 67–68. Pokeritulojen verotus. https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/42659/nbnfi-fe200810272032.pdf  
163 Verohallinnon ohje. Pokeritulojen verotuksesta. 2008. https://www.edilex.fi/verohallinnon_ohjeet/2008_1006.html  
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vastaan tullaan varmasti hyökkäämään politiikassa.164  

 

Osassa tilanteita pelien ETA-statuksesta ei ole varmuutta. Esimerkiksi jaettu Kypros on 

Euroopan Unionin jäsenmaa, mutta verottajan näkökulman mukaan miehitetyllä Pohjois-

Kyproksella toimeenpannut pelit ovat ETA-alueen ulkopuolella järjestettyjä pelejä ja voitot 

siten veronalaista tuloa. Nettipokerissa on tilanteita, jossa pelejä tarjoavalla sivustolla voi olla 

useampia lisenssejä. Nämä tapaukset on yleensä verohallinnossa käsitelty tapaus kerrallaan. 

 

Pokeriverotuksen osalta Pokeriyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hirvonen antoi loppuvuonna 

2008 kovaa palautetta Verohallinnolle, joka ei kunnioita pelaajien oikeusturvaa. Verottaja oli 

vaatinut kesällä 2008 useilta kymmeniltä pelaajilta selvitystä heidän viiden vuoden 

pelihistoriastaan ETA-alueiden ulkopuolella. Selvityspyyntö oli hyvin lavea ja Verohallinto ei 

edes määritellyt itse mitkä alueet ja pokerihuoneet toimivat ETA-alueella.165 Myöhemmin 

Hirvonen kuitenkin kiitteli Verohallinnon tuoretta verotusohjetta, johon oli pyydetty lausuntoa 

myös yhdistykseltä.166 

 

Myönteisen verotuskohtelun varjopuolena nettipokeriammattilainen joutuu itse rakentamaan 

oman sairaus- ja eläketurvansa. Pöydistä on siis tarpeen saada enemmän rahaa kuin kuluttaa. 

Pokerilehdissä onkin mukana paljon kirjoituksia koskien sijoitusvinkkejä ja 

finanssimarkkinoiden toimintaa.167 

 

4.5. POKERINPELAAJIEN TOIMET 

 

 

Suomalainen pokeriyhteisö on aina ollut hajanainen toimija, eikä Suomen Pokerinpelaajat ry 

(puhekielessä yleensä Pokeriyhdistys) ollut poliittisesti merkittävä toimija ennen vuotta 2011. 

Yhdistyksen toiminta alkoi huhtikuussa 2005 perustamiskokouksella, jonka yhteydessä 

järjestetyn ilman rakea pelatun pokeriturnauksen poliisit ratsasivat.168 Pitkittyneen 

oikeusprosessin aikana pokeriyhdistyksen toiminta vaipui Aki Pyysingin mukaan horrokseen, 

mutta hän antoi silti runsaasti haastatteluja pokerinpelaajien puolesta etenkin vuoden 2007 

 
164 Pokerilehti 6/2008. 60. 
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168 Mattila 2011, 11. 



   

 

   

 

eduskuntavaalien alla.169  

 

Käräjäoikeus tuomitsi perustamiskokouksen pokeriturnausta koskevassa oikeudenkäynnissä 

syytetyt sakkoihin, mutta hovioikeus totesi lain niin tulkinnanvaraiseksi että vaikka lakia on 

rikottu niin tuomiota ei ole syytä antaa. Sisäasianministeriön virkamiehen pyrkiessä esittämään 

omat hyvin värittyneet tulkintansa laista heidät torjuttiin hovioikeudessa vahvasti. Hovioikeus 

päätyi tuomiossaan toteamaan pokerin olevan taitopeli, joka kuitenkin perustui osaltaan 

sattumaan. Se asetti lain tulkitsemisen ongelmalliseen tilanteeseen ja hovioikeus totesi, että 

jatkossa täytyy punnita, onko peli ”järjestettyä” vai spontaania toimintaa.170  

 

Pokeriyhdistyksen toimintaa yritettiin elvyttää kesällä 2007 valitsemalla yhdistykselle uusi ja 

innokas hallitus sekä kertomalla toiminnasta Poker Magazinessa, yhdistyksellä oli tässä 

vaiheessa vain kaksisataa jäsentä mutta uusia jäseniä kutsuttiin tervetulleeksi.171 

Pokeriyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hirvonen nimesi yhdeksi yhdistyksen tavoitteeksi 

saada pokerikeskustelua enemmän faktapohjaiseksi.172 Hän kritisoi keväällä 2008 suomalaista 

holhousmentaliteettia ja kaksinaismoralismia, jossa sosiaali- ja terveysministeriö saarnaa 

nettipokerien paheellisuudesta, kun Veikkaus ei osallistu peliongelmien hoitamiseen samalla 

kun vain pieni osa Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista ohjataan pelihaittojen torjumiseen.173 

Uutta arpajaislain esitystä Hirvonen kommentoi kitkerästi 2009, pitäen lakiesitystä 

suomalaisten pokerinpelaajien kannalta huonona ja epäillen joidenkin poliitikkojen vielä 

tuovan nettiblokit keskusteluun.174 Erotessaan yhdistyksen johdosta tultuaan valituksi Expektin 

maajohtajaksi 2009 hän totesi, että yhdistys ei onnistunut elvyttämään toimintaansa.175 

Yrityksistä huolimatta Pokeriyhdistyksen toiminta jäi tauolla kahdeksi vuodeksi.176 Maltalla 

pitkän työuran tehnyt Hirvonen kuvasi prosessin aloittanutta hallintoneuvos Jouni Laihoa 

vuonna 2015 tehdyssä haastattelussa ”torpedoksi” jonka elämäntehtävä on valheilla puolustaa 

kotimaista pelimonopolia kaikin käytettävissä olevin keinoin laillisuudesta välittämättä ja joka 

on vuosikausia jatkanut turhaa uhkailuaan Maltalla toimivia peliyhtiöitä vastaan.177 
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171 Poker Magazine 3/2007. 76. 
172 Poker Magazine 4/2007. 74. 
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176 Poker Magazine 6/2009. 85. 
177 Playerworld.eu 10/2015. 21. 



   

 

   

 

 

Poker Magazinen pääkirjoituksessa syksyllä 2009 Jussi Hietalahti esitti kysymyksen 

suomalaisten pokerinpelaajien edunvalvonnasta. Aleksi Valavuoren ajatus pokeripuolueen 

perustamisesta ei saanut täyttä tyrmäystä, ja Pokeriyhdistyksen heikko yhtenäisyys 

eturistiriitojen kanssa mainitaan ongelmaksi. Hietalahden näkemyksen mukaan vaikka yhden 

asian liikkeet eivät välttämättä nauti menestystä, pokeriyhteisön tulisi nostaa profiiliaan 

saadakseen pokerinpelaajien aseman parantamisen ”vanhojen puolueiden” agendalle. Tähän 

epäonnistunutkin puolueprojekti voisi antaa puhtia.178 

 

Osana Raha-automaattiyhdistyksen suunnanmuutosta he pyrkivät omimaan nettipokerin ja 

livepokeri SM-kilpailut itselleen, mitä suomalaiset pelaajat ja ulkomaiset peliyhtiöt eivät 

suurelta osin hyväksyneet.179 Pokeriyhdistyksen ja kansallisen monopolin välit ovat olleet 

kireät myös Suomen ulkopuolella: esimerkiksi Ruotsissa paikallinen pokerifederaatio siirsi 

vuonna 2008 Ruotsin mestaruuskilpailut Tallinnaan, koska monopolikasino pyrki omimaan 

tapahtuman.180 Suomessa Pokeriyhdistys yritti kuitenkin yhteistyötä syksyllä 2008 järjestäen 

Grand Casinolla viralliset pokerin SM-kilpailut.181 Myöhemmin yhteistyö kariutui ja 

esimerkiksi vuonna 2013 Pokeriyhdistys toteutti viralliset livepokerin SM-kilpailut yhdessä 

PokerStarsin kanssa Maltalla. 

 

Pokerinpelaajilla on myös ollut raadollisia näkemyksiä politiikasta: päätöksentekoa 

rahapelilainsäädännöstä on kuvattu esimerkiksi eduskunnan saunaseurojen ja Raha-

automaattiyhdistysten pomojen keskinäiseksi yhteispeliksi.182 Yleisesti päätöksentekoa koskien 

arpajaislakia on pidetty demokratian irvikuvana ja poliittisena korruptiona, jossa pieni piiri 

suojelee omia rahasäkkejään. Tämä on osaltaan heikentänyt pokerinpelaajien luottamusta 

suomalaiseen poliittiseen järjestelmää.183 Kysyttäessä mielipidettä uuteen arpajaislakiin 

pokeriammattilainen Ville Wahlbeck kuvasi elokuussa 2010 suhtautumistaan suomalaiseen 

pelijärjestelmään apaattiseksi inhoksi, ja lisäsi turhautumisensa virkamiehiin, jotka puuttuvat 

mitättömiin pikkuseikkoihin.184 
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Pokeriyhteisön passiivisuutta voi osin selittää optimismi: esimerkiksi Jorma Vuoksenmaa piti 

jo vuonna 2006 rahapelimonopolin purkautumista väistämättömänä, koska monopolin 

perustelemisen peliongelmaisten suojelemisella ei uskottu menevän läpi EU-tasolla.185 

Optimismia tukivat käynnissä olleet Euroopan Unionin selvitykset monopolin 

lainmukaisuudesta. 

 

Yksittäiset pokerinpelaajat ovat ottaneet kantaa pokerikeskusteluun. Tärkeimpänä voidaan pitää 

Aki Pyysingia, joka on kirjoittanut kolumneja pokerifoorumeille vuodesta 2005 ja on 

osallistunut useisiin keskusteluihin mediassa. Hän on myös epävirallisesti keskustellut vuonna 

2008 arpajaislakityöryhmää vetäneen Ilkka Oksalan kanssa ja tuonut siten pokerinpelaajien 

näkemystä lainsäädäntötyöhön.186 Peratessaan uutta arpajaislakia 2010 hän antoi täyslaidallisen 

sekä epäpäteville ja Veikkauksen korruptoimille journalisteille, että systemaattisesti kansalaisia 

huijanneille virkamiehille ja poliitikoille. Myös oikeusjärjestelmä ansaitsi kritiikkiä, koska 

vähäpätöistä asiaa on puitu viisi vuotta kaikissa oikeusasteissa. Hänen mukaansa 

arpajaisasioissa koko järjestelmä on niin korruptoitunut, ettei vallan kolmijako-oppi Suomessa 

toteudu ja neljäs valtiomahti on voideltu hiljaiseksi.187 

 

Jorma Vuoksenmaa on tehnyt pitkän uran urheiluvedonlyönnin alalla. Hänen mielestään koko 

aloite nettipokerin kieltämisestä on malliesimerkki suomalaista saunaseurademokratiasta, jossa 

pelimonopolien huippupalkatut johtajat ovat vakuuttaneet poliitikot siitä, että valtion 

peliyhtiöiden yksinoikeus on ainoa mahdollinen tapa siirtää suomalaisten peliharrastajien rahat 

näiden haluamiin käyttötarkoituksiin. Koko näennäinen rahapelifoorumi muodostettiin 

pelimonopolin edustajien ja monopolille lojaalien poliitikkojen ympärille, eikä rahapelialan 

asiantuntijoita otettu mukaan ollenkaan. Samaan aikaan ongelma on tuomiovallan alistaminen 

pelimonopolin käsikassaraksi, kun sisäministeriön poliisiosasto tulkitsee lakia pelkästään 

monopolin etujen mukaisesti haittaa myös laillisesti toimivien peliyhtiöiden toimintaa. Samaan 

aikaan virkamiehet perusteettomasti pelottelevat mediaa. Media on samaan aikaan pitkään 

alistunut toimimaan tämän järjestelmän käsikassarana, kun monopoliyhtiöt ovat asettaneet 

mainosrahojensa ehdoksi suopean suhtautumisen pelimonopolin säilyttämiseen. Erityisen 

räikeästi tässä on toiminut Helsingin Sanomat, joka aktiivisesti estää kaikki pyrkimykset aitoon 
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keskusteluun rahapelimarkkinan järjestämiseksi. Monopolia kritisoivat toimijat on myös 

hiljennetty valtiollisilla televisiokanavilla. Kansan tahtoa asiassa ei hänen mukaansa edes 

haluta kysyä.188 Hän myös vaati mielipidekirjoituksessaan Raha-automaattiyhdistyksen 

boikotointia 2009 kunnes pokerinpelaajien edustaja nimetään lakia valmistelevaan 

työryhmään.189 

 

Juha Helppi nosti esille vuonna 2007 ammattipokerinpelaajana ja entisenä Raha-

automaattiyhdistyksen pelinhoitajana näkökannan, että rajoitusten iskiessä huolimatta Grand 

Casinon pokeritarjonnasta hän joutuisi ammattilaisena muuttamaan ulkomaille, koska pelit 

kasinolla ovat liian pieniä. Hän myös vaati monopolin purkamista ja ihmetteli Raha-

automaattiyhdistyksen Sinikka Mönkäreen valheellisia lausuntoja, miten Saksa ja Englanti ovat 

kieltäneet nettipokerin.190 Nämä ulostulot eivät estäneet Helpin palkkaamista Raha-

automaattiyhdistyksen nettipokerin keulahahmoksi myöhemmin. Uutta arpajaislakia Helppi piti 

pokerinpelaajien osalta kohtuullisen hyvänä, koska se säilytti suomalaisten pokerinpelaajien 

verovapauden ja mahdollisuuden pelata ulkomaisilla sivustoilla.191 

 

Yli neljä vuotta pelannut pokeriammattilainen Tommi Verkasalo kirosi vuonna 2008 

suomalaista pokerikeskustelua: hänen mielestään etiikka oli kaukana Suomessa käytävästä 

keskustelusta. Holhouksen sijaan Suomessa tarvittaisiin avointa keskustelua, joka auttaisi 

pelaajia välttämään kalliita virheitä. Keskustelun tukahduttaminen virkamiesten ja poliitikkojen 

taholta johtaa inhimillisiin tragedioihin, jotka olisivat estettävissä faktaperusteilla 

keskustelulla.192 

 

Monet pokerimedioiden ulkopuoliset toimittajat ovat ottaneet kantaa nettipokerikeskusteluun. 

Pokeritähti-ohjelman juontajana toimiva Jussi Heikelä kannatti vuonna 2007 tehdyssä 

haastattelussa pelimonopolia sen tuottaessa varoja urheilun ja kulttuurin tukemiseen, mutta 

vastusti Raha-automaattiyhdistyksen toimintaa. Häntä suututti kymmenien miljoonien eurojen 

valuminen ulkomaille ja kehoitti Raha-automaattiyhdistystä ottamaan mallia Veikkauksesta, 

joka jo tarjosi laajan valikoiman pelejä internetissä. Heikelän mielestä nettipokerikeskustelu on 

ollut lähinnä faktojen vääristelyä ja turhien uhkakuvien luontia, ja erityinen kritiikki osui 

 
188 Pokerilehti 2/2008. 90. 
189 Poker Magazine 3/2009. 82. 
190 Poker Magazine 2/2007. 22. 
191 Pokerisivut.com 4/2010. 110. 
192 Pokerisivut.com. 2/2008. 85. 



   

 

   

 

sisäministeriön virkamiesten toimintaan.193 

 

4.6. PELIYHTIÖIDEN TOIMET 

 

Peliyhtiöiden maajohtajat ottivat voimakkaasti kantaa nettipokerikeskusteluun, mutta heidän 

näkemyksensä eivät nousseet yleensä julkiseen keskusteluun pokerimedian ulkopuolella. 

Peliyhtiöt eivät myös tehneet ennen vuoden 2010 arpajaislain hyväksyntää merkittävästi 

yhteistyötä vaikuttaakseen Suomen arpajaislain uudistamiseen kansallisella tasolla, vaan 

toimivat usein Euroopan Unionin tasolla ja pyrkivät murtamaan monopolin komission kautta. 

Tästä huolimatta eri peliyhtiöt ovat olleet aktiivisia pokerimediassa ja nostaneet esille 

tavoitteitaan suomalaisessa rahapelikeskustelussa. 

 

Suomalaistaustaiset peliyhtiöt ovat pääsääntöisesti suunnanneet vuosien saatossa Maltalle, 

minne vuoteen 2011 on syntynyt yli tuhannen suomalaisen yhteisö. Kansainväliset peliyhtiöt 

pyrkivät saamaan työntekijöitä Maltalle erilaisin keinoin, mihin sisältyivät pokerilehdistön jutut 

Maltan olosuhteista ja työpaikkojen esittelyt. Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja kilpailu 

peliyhtiöiden välillä hyvästä työvoimasta lisäävät työvoiman tarvetta.194 

 

Betssonin maajohtaja Patrik Strang nosti vuonna 2006 esille ongelmana lainsäädännön 

tulkinnanvaraisuuden ja sisäministeriön virkamiehet. Varmistettuaan mainoskampanjan 

lainmukaisuuden sisäministeriöstä Betssonin mainoskampanja kuitenkin sabotoitiin 

sisäministeriön virkamiesten toimesta medioita kovistelemalla ja asiasta kysyttäessä 

sisäministeriö kiisti kieltäneensä ketään jatkamasta mainontaa. Seurauksena tässäkin 

tapauksessa oli asian siirtyminen oikeusviranomaisille ja Euroopan Unionin komissioon.195 

Oikeuskanslerin virasto puuttui sisäministeriön toimintaan ja totesi ministeriön toiminnan 

olevan perusoikeuksien suhteen arveluttavaa.196 Syksyllä 2007 Strang toisti syytöksensä 

suomalaisten virkamiesten halusta vain tappaa keskustelu pelimonopolin asemasta ja korosti, 

että ulkomaiset peliyhtiöt kuten Betsson jättävät Suomeen valtavasti rahaa jo nyt ja olisivat 

halukkaita maksamaan myös veroja, mikäli lainsäädäntöä uudistettaisiin. Hän myös uskoi 

monopolin murtuvat EU:n toimesta kahden vuoden sisällä. Betssonin tavoitteena olisi 

 
193 Poker Magazine 2/2007. 79. 
194 Pokerilehti 1/2011. 52–54.  
195 Pokerilehti 4/2006. 30. 
196 Poker Magazine 1/2007. 12. 



   

 

   

 

lisenssipohjainen malli, jossa toimijat noudattaisivat yhteisiä sääntöjä.197 Vuoden 2008 

haastattelussa Strang nostaa esiin erilaiset sponsorikuviot: kuten Duudsonien ja 

marginaalilajien kuten rantalentopallon sponsoroinnin. Hän tuomitsee jyrkästi monopoleja 

suojelevien hallitusneuvosten toiminnan, jotka nostavat perusteettomia rikosilmoituksia ja 

ahdistelevat peliyhtiöiden ohella myös sponsoroitavia urheilujoukkueita. Tällä viitataan selvästi 

hallitusneuvos Jouni Laihoon.198 Vuonna 2010 Strang jatkoi sisäministeriön virkamiesten 

toiminnan arvostelua uuden arpajaislain alla syyttäen heitä aikeista lainvastaisesti käyttää 

pankkisulkuja, tilien sulkemisia ja nettiblokkeja aseina nettipelaamista vastaan.199  

 

PokerStarsin Skandinavian maajohtaja pidättäytyi vuoden 2007 eduskuntavaalien alla 

ottamasta kantaa politiikkaan ja listasi ennemmin kehitystä muissa maissa. Pienenä ja 

erikoislaatuisena markkinana Suomea ei tässä vaiheessa pidetty yhtiössä niin tärkeänä 

markkinana, että paikalliseen lainsäädäntöön olisi lähdetty mukaan lobbaamaan.200  

 

Nettipokerin alkuaikoina Ladbrokes oli yksi aktiivisimpia toimijoita Suomen markkinoilla. Se 

valitti Suomen järjestelmästä Euroopan komissioon jo vuonna 2003 ja on pyrkinyt mediassa 

tuomaan esille erilaisia vaihtoehtoja monopolille: esimerkiksi vuoden 2007 eduskuntavaalien 

alla se ehdotti rahapeleille 15 prosentin valmisteveroa kaikista tuloistaan Suomessa 

vastineeksi lisenssistä. Samoin aktiivinen Ahvenanmaan PAF esitti vaalien alla 

lisenssijärjestelmää Ruotsin mallin mukaisesti. 201 Myöhemmin se nosti esiin peliongelmaiset 

ja säätelyn tarpeen Suomessa.202 

 

Peliongelmien hoitamisen osalta esimerkiksi Betfairin Asko Heiskanen nosti esiin nettipelien 

vastuullisuuden: suomalaisessa pelimonopolissa asiakkaiden tunnistautumista, rahanpesun 

estämistä ja sopupelaamista ei valvota kunnolla. Internetissä ei voi lyödä vetoa tai nostaa 

voittoja anonyymisti toisin kuin esimerkiksi Veikkauksen asiamiespisteissä.203 Myöhemmin 

hän arvioi pelimonopolin kaatuvat Euroopan Unionin näkemykseen, ettei rahankeruu saa olla 

peruste monopoliasemalle. Esimerkkimaana hän nosti esiin Iso-Britannian, jossa vakavaraiset 

 
197 Pokerilehti 5/2007. 33. 
198 Pokerilehti 4/2008. 54. 
199 Pokerilehti 1/2010. 77. 
200 Pokerilehti 2/2007. 39. 
201 Pokerilehti 2/2007. 57. 
202 Pokerilehti 4/2007. 29. 
203 Pokerilehti 2/2007. 56. 



   

 

   

 

peliyhtiöt osallistuivat yhteiskuntaan työllistämällä, alihankintapalveluilla, sponsoroinnilla ja 

maksamalla lisenssimaksuja ja veroja.204 Vuonna 2010 Heiskanen arvioi suomalaisessa 

politiikassa puoluekannan merkitsevän suhtautumisessa ulkomaisiin peliyhtiöihin: Keskustan 

ja Kokoomuksen edustajien hän kuvasi suhtautuvan keskusteluihin myötämielisesti.205 

 

Betwayn maajohtaja Tero Vienonen nosti esiin peliyhtiöiden tekemän sponsorointityön 

tarpeellisuuden: yhtiö itse sponsoroi nyrkkeilijä Amin Asikaista, kolmea nousevaa golf-

pelaajaa ja jalkapallojoukkue AC Oulua. Hän kritisoi voimakkaasti myös auttamisen 

monopolisointia, mikä estää yhtiötä rahoittamasta peliongelmaisia auttavia yhdistyksiä. Pr-

kasvoksi on palkattu näyttelijä Vesa-Matti Loiri.206 

 

Ahvenanmaan peliyhtiö PAF on ollut aktiivisin toimija Suomessa. Kevyemmällä 

kulurakenteella toimiva yhtiö on kyennyt tekemään kannattavaa bisnestä, vaikka on tarjonnut 

paljon parempia palautusprosentteja pelaajille: raha-automaateissa PAF:n pelit palauttavat 96–

98 prosenttia panoksista pelaajille, kun taas Raha-automaattiyhdistyksellä vastaavat luvut ovat 

80–90 prosenttia. Veikkauksen vedonlyönnin osalta tilanne oli 2000-luvun alussa sama, PAF:n 

palauttaessa 91–93 prosenttia, Veikkauksen usein vain 60–70 prosenttia. Pelaajien etu ja 

aktiivinen pokeriturnausten järjestäminen merellä ja Ahvenanmaalla ovat nostaneet peliyhtiön 

profiilia, joka on ollut suomalaisille tuttu jo aiemmin risteilyiltä. Tämä on ollut yrityksen 

valttikortti suhteessa vähemmän tunnettuihin ulkomaisiin kilpailijoihin. Lainsäädännön 

muutostyössä yhtiö on aktiivisesti nostanut esiin Ruotsin mallia ja varoittanut, että kolmen 

erillisen monopoliyhtiön malli on sekä kallis että kestämätön.207 PAF perusti Ahvenanmaalle 

kesällä 2010 oman kasinon ja aloitti yhteistyön Unibetin kanssa vedonlyönnissä.208 

 

Bet24:n maajohtaja Jussi Hietaranta nosti omassa haastattelussaan esiin ilmapiirin muutoksen 

vuosien 2005 ja 2007 välillä: nyt peliyhtiöitä halutaan mainostajiksi ja sponsoreiksi joka 

puolelle. Monet aktiivista pokerinpelaajista ovat myös peliyhtiöillä töissä, joko Suomessa tai 

Maltalla.209 

 

 
204 Poker Magazine 2/2007. 76. 
205 Pokerisivut.com 3/2009. 44. 
206 Pokerilehti 4/2007. 54–55.  
207 Pokerilehti 4/2007. 72–73. 
208 Pokerilehti 2/2010. 37. 
209 Pokerilehti 5/2007. 45. 



   

 

   

 

Ruotsalaisen Casablanca Gaming Groupin toimitusjohtajan Peter Sederowskyn mukaan 

nettipelejä ei voida kieltää samalla tavoin kuin ei ole voitu kieltää sökörinkien 

kokoontumisiakaan. Hän painottaa, että juuri nettipelaamista voidaan valvoa ja rajoittaa 

tehokkaasti ongelmien ehkäisemiksi, toisin kuin perinteistä kasinotoimintaa, jossa pelaajien 

pelaaminen ja rajoitustoimet ovat tehottomia. Toisaalta hän haluaa tuoda esiin pelilisenssien 

merkityksen osana peliyhtiöiden luotettavuuden arviointia.210 

 

Expektin maajohtaja Carl Dyrendahlin mukaan monopolin puolustajien näkemykset perustuvat 

myytteihin. Peliyhtiöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan hyväntekeväisyyteen, mutta 

Suomessa se on tehty vaikeaksi. Ongelmapelaamisen osalta sponsorirahoitus ajautuu 

ulkomaille.211 Hänen mukaansa nettikasinoista pyritään tekemään hämäräperäisiä toimijoita, 

vaikka toiminta on aivan laillista ja jopa Euroopan tasolla on riippumattomien tahojen toimesta 

osoitettu, että yksityiset toimijat ovat hoitaneet asiansa paremmin kuin monet monopolit.212 

 

Unibetin maajohtaja Liisa Matinvesi tuo esille yhtiönsä Suomessa järjestämän 

hyväntekeväisyysturnauksen, jossa kerättiin rahaa Kaunialan sotavammasairaalalle.213 Vuonna 

2009 Liisa Matinvesi arpajaislakikeskustelussa nosti esiin Unibetin näkemyksen, jonka mukaan 

kilpailu hyödyttäisi sekä pelaajia että urheilua, jotka voisivat hyötyä paremmin laajenevista 

sponsorisopimuksista.214 

 

Unibetin kanssa yhteistyötä tehnyt mediapersoona Aleksi Valavuori oli vuoden 2007 

eduskuntavaaleissa Kokoomuksen ehdokkaana ja sai yli 2 000 ääntä. Hän kutsuu 2009 tehdyssä 

haastattelussa suomalaista pelimonopolia suorasukaisesti mafiaksi, joka kurjistaa suomalaista 

huippu-urheilua, estää aidon keskustelun rahapelien tulevaisuudesta ja estää ulkomaisten 

peliyhtiöiden sponsoritoiminnan.215 Toisessa haastattelussa hän vertaa pelimonopolin ja median 

suhdetta ja toimintaa Neuvostoliittoon sekä Kiinaan ja vaatii pelaajapuolueen perustamista.216 

 

Viestintäkonsultti Wille Wilenius nosti haastattelussaan vuonna 2008 esille peliyhtiöiden 

 
210 Pokerilehti 4/2008. 49–50. 
211 Pokerilehti 4/2008. 54. 
212 Poker Magazine 6/2009. 36. 
213 Pokerilehti 4/2008. 54. 
214 Poker Magazine 5/2009. 44. 
215 Poker Magazine 3/2009. 77. 
216 Pokerisivut.com 4/2009. 74. 



   

 

   

 

tuovan suomalaiselle medialle valtavasti rahaa mainonnan ja yhteistyön kautta, kun peliyhtiöt 

sponsoroivat eri ohjelmia. Hän uskoi myös, että isojen peliyhtiöiden kokemus ja osaaminen 

tulisi tarpeeseen Suomen uutta rahapelipolitiikkaa hyödyntäessä ja on pahoillaan, etteivät 

peliyhtiöt pääse tuomaan omaa näkökulmaansa esiin uutta lainsäädäntöä luotaessa. 

Täyskieltoon hän ei kuitenkaan uskonut ja koki, että Suomessa on rahapelikeskustelussa menty 

fiksumpaan suuntaan.217  

 

Haastetta pokeriyhtiöiden vaikutustyöhön on tuonut henkilökunnan suuri vaihtuvuus sekä 

pelimarkkinan jatkuva evoluutio, jossa suuremmat toimijat ostavat pienemmät toimijat pois 

markkinoilta. Useilla peliyhtiöillä ei ole myöskään ollut palveluksessaan Suomen erikoista 

järjestelmää ymmärtäviä henkilöitä. Kun samaan aikaan peliyhtiöt eivät ole perinteisesti 

tehneet merkittävää yhteistyötä lobbaamisessa, on näiden vaikutusmahdollisuudet olleet 

kansallisella tasolla rajalliset. Kampanjat ovat yleensä olleet lyhytaikaisia eivätkä ole 

saavuttaneet menestystä valtamediassa. Intoa vaikuttaa Suomen rahapelipolitiikkaan 

todennäköisesti vähensi myös se, että tilanne ennen vuoden 2010 arpajaislain uudistusta oli 

monelta osin hyvä rahapeliyhtiöiden kannalta. 

 

Ulkomaisten rahapeliyhtiöiden ohella Suomessa on toiminut useita kotimaisia yrittäjiä, jotka 

järjestäjät tapahtumia esimerkiksi baareissa, ravintoloissa ja ulkoilmatapahtumissa. Lisäksi 

toimijat järjestävät yksityistapahtumia yrityksille. Vuonna 2008 Valttikortti, Pokerielämys, 

Pokeritiimi ja pienemmät alan toimijat järjestävät ilmaisturnauksia näissä paikoissa. 

Sisäänheittotuotteena ne toivat asiakkaita ravintola-alalle ja takaavat osaltaan pokerin 

näkyvyyttä hyväksyttävänä koko kansan harrastuksena.218 Finanssikriisin iskiessä Suomeen 

täysillä vuoden 2009 aikana nämä yritykset joutuivat vaikeuksiin, kun yritykset alkoivat 

tinkimään juhlistaan.219 

 

Pokerivoittojen suomalaisille pääosin myönteinen verotuskohtelu on osin vaikuttanut siihen, 

ettei Suomessa ole nostettu yhtä voimakkaasti esiin pokerin taitoelementtiä ja vaadittu pelille 

taitopelin asemaa. Tällöin ETA-alueelta saatujen pokerivoittojen verovapaus poistuisi. Niin 

pitkään kuin itse pelaamista ei ole uhattu estää, ei myöskään etenkään ETA-alueen lisenssillä 

toimivilla peliyhtiöillä ole tästä syystä ollut suurta houkutusta vedota pelin taitoelementtiin.  

 
217 Poker Magazine 5/2008. 38. 
218 Poker Magazine 3/2008. 13. 
219 Pokerisivut.com 2/2009. 58. 



   

 

   

 

 

Näkyvin osa peliyhtiöiden uuden arpajaislain vastaista kampanjaa oli Betssonin ”yksi maa, yksi 

kansa, yksi vaihtoehto”-mainokset. Se julkaistiin 2009 päivälehdissä vastauksena 

nettipelaamisen rajoittamiseen tähtääviin esityksiin ja pysyi esillä pokerilehdistössä vuosina 

2009–2011. Helsingin Sanomissa mainos julkaistiin koko etusivun suuruisena.220 

 

4.7. PELIONGELMIEN TORJUNTA 

 

Nettipokerin aiheuttamisen peliongelmien tutkimisen kannalta on haastavaa, ettei nettipokeri 

rinnastu helposti muihin rahapeleihin. Pokeriammattilainen Antti Ropponen kirjoitti saaneensa 

Päihdelinkin rahapelitestistä vuonna 2009 täydet pisteet. Perinteiset rahapelitestit eivät sovellu 

nettipokerin ongelmapelaamisen mittaukseen, mutta se ei tarkoita, etteikö nettipokeri 

aiheuttaisi myös ongelmia. Keppihevosena julkisessa keskustelussa käytetty väite, että 

nettipokeri aiheuttaa enemmän peliongelmia verrattuna muihin rahapelaamisen muotoihin on 

kuitenkin täysin valheellinen – Suomessa peliongelmista suurin osa johtuu Raha-

automaattiyhdistyksen pelikoneista.221 Päinvastoin Harvardin yliopistossa tehty tutkimus 

osoittaa, että nettipokerissa ongelmapelaajien määrä on suhteessa pienempi kuin muissa 

rahapelien muodoissa.222 

 

Suomen rahapelien monopolijärjestelmän legitimiteetti osana Euroopan Unionia perustuu 

ongelmapelaamisen ehkäisemiseen. Suomessa ongelmapelaamiseen on ollut hoitoa saatavilla 

vasta 1990-luvun alusta alkaen. A-klinikalle ei kuitenkaan ole haluttu hakeutua, koska on 

pelätty leimautumista alkoholisteiksi. Laittomien ja salaisten pokeririnkien siirtyminen osittain 

valvottuihin peleihin paljasti osaltaan peliongelmaa 1990-luvulla. Pelaajien auttava puhelin 

Peluuri perustettiin vuonna 2004 matalan kynnyksen palveluksi ja vuoden 2007 alusta 

peliongelmaisten hoitoa tuotiin tarjolle myös internet-palveluun. Näiden rahoitus 

peliongelmien hoitoon tulee peliyhtiöiltä, mutta rahoitus on ollut vähäistä suhteessa pelaajilta 

kerättyihin rahoihin. Merkittävä ongelma peliongelmien hoidossa on ollut kuntien passiivisuus: 

hoitovastuu ei toteudu Suomessa eikä peliongelmaisten hoitoon ole riittävää osaamista tai 

resursseja. 223 Vuonna 2008 Raha-automaattiyhdistys käytti vain runsaat kaksi miljoonaa euroa 

 
220 Poker Magazine 3/2009. 13. 
221 Poker Magazine 4/2009. 36. 
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eli puoli prosenttia yli 400 miljoonan euron tuotosta rahapeliongelmien ehkäisyyn ja 

tutkintaan.224 

 

Peluurin toiminnanjohtaja Tapio Jaakkola kertoi syksyllä 2007 nettipalvelun tavoittavan 

paremmin niitä ihmisiä, jotka asuvat kaukana olemassa olevista palvelupisteistä tai eivät halua 

asioida omalla nimellään. Hoitomallissa on mahdollisuus auttaa itseään netissä olevan palvelun 

kautta, mutta myös mahdollisuus on olla yhteydessä terapeuttiin. Koko kahdeksanviikkoisen 

maksuttoman hoitomallin voi käydä läpi täysin anonyymisti. Aiemmin haasteena on ollut se, 

että vain pieni osa peliongelmaisista (noin 10 %-20 %) hakee hoitoa.225 

 

Peluurissa pitkään työskennellyt Antti Murto kirjoitti vuonna 2008 toimiessaan nuorten 

ongelmallista rahapelaamista ehkäisevässä hankkeessa Pakkopelissä, että pelimonopolin 

yksinoikeusjärjestelmä puolustautuu tilanteessa, jossa peliongelmaiset on unohdettu. Valtio ja 

kunnat ovat laistaneet velvoitteistaan ja jättäneet peliongelmaiset oman onnensa nojaan. 

Hoitohenkilökuntaa ei ole koulutettu käsittelemään peliriippuvuudesta kärsivien ihmisten 

tarpeita. Samaan aikaan hallitusohjelmassa puhutaan rahapelien sosiaalisten ongelmien 

minimoimisesta, mutta budjetissa kasvatetaan rahapelituottovaatimuksia, vaikka tutkimusten 

mukaan 50 prosenttia rahapelien kokonaistuotosta tulee eniten pelaavalta viideltä prosentilta. 

Hän esitti kymmenen kohtaa, mitkä monopolijärjestelmän on toteutettava, mikäli 

monopolijärjestelmä halutaan säilyttää:226 

 

1. Nettiä ei pystytä kahlitsemaan, nettipelaajien häirintä tulee lopettaa. 

2. Myös suomalaisten rahapeliyhtiöiden tulee alkaa tarjota pelejä netissä. 

3. Livepokeria tulee tarjota kattavammin, mutta vain suomalaisen peliyhtiön kautta. 

4. Pelien mainontaa tulee suomalaisten rahapeliyhtiöiden toimesta vähentää. 

5. Ulkomaalaisten peliyhtiöiden mainonta sisämarkkinoilla estetään, mutta 

nettimarkkinointiin ei pystytä vaikuttamaan. 

6. Ikärajat kaiken rahapelaamisen osalta on nostettava 18-vuoteen. 

7. Kaikkeen rahapelaamiseen tulee pakollinen tunnistautuminen 

8. Ongelmapelaajien auttavan puhelimen tilastoja hallitsevan kolikkopelaajien 70 prosentin 

osuus tulee tippumaan tunnistautumispakon kautta. 

 
224 Poker Magazine 2/2009. 84. 
225 Pokerilehti 6/2007. 14. 
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9. Peliriippuvuuteen tulee saada asianmukaista hoitoa. 

10. Peliyhtiöiden talous säilyy nykyisellä tasolla nettipelaamisen lisäämisellä. 

 

Pelimonopolin aseman vuoksi ulkomaiset peliyhtiöt eivät voi osallistua taloudellisesti 

peliongelmaisten auttamiseen. Tämä on nurinkurista, koska nettipelialan 

itsesääntelyorganisaatio eCOGRAn kansainvälisen tutkimuksen perusteella yksityiset peliyhtiöt 

hoitavat peliongelmia paremmin kuin monopoliyhtiöt.227 Unibetin lisenssijohtaja Christophe 

Dhaisnen mukaan Iso-Britanniassa (ei monopolia) peliongelmaisten määrä oli vuonna 2010 

vain 0,6 % väestöstä, kun Suomessa vastaavat luvut olivat Peluurin mukaan 3,1 % tai Stakesin 

mukaan 5,5 %.228 

 

Pokerilehdistössä pelimonopolin ja etenkin Raha-automaattiyhdistysten hallinnoimien 

hajasijoitettujen pelikoneiden aiheuttamaa peliriippuvuutta pidettiin räikeänä ristiriitana 

koskien monopolin oikeutusta, koska esimerkiksi vuonna 2010 kaksi kolmasosaa Peluuriin 

saapuneista yhteydenotoista koski peliautomaatteja.229 Veikkaus on saanut kritiikistä osansa, 

kun se valtavalla mainosbudjetillaan mainostaa televisiossa ja katukuvassa, samalla kun se 

tunkee lauantai-illan lottoarvontaa koteihin ”koko perheen viihteenä”. Molempien synniksi 

voidaankin katsoa alaikäisten valtava peliongelma Suomessa.230 

 

Vielä vuoden 2006 lopulla vain kymmenen prosenttia peliongelmaisista Suomessa oli 

riippuvaisia nettipeleistä.231 Vuonna 2010 Suomen noin 200 000 nettipokerinpelaajasta vain 

noin sata on ottanut yhteyttä Peluuriin ja Jukka Jouhkin arvioiden mukaan 

nettipokerinpelaajien joukossa ongelmapelaajia on vain 1–2 prosenttia, mikä on vähemmän 

kuin väestössä keskimäärin.232 Tutkimusten mukaan nettipokerin pelaajat inhoavat riskinottoa 

ja pokerin vaatima älyllinen panostus ehkäisee herpaantumista, joka tukisi addiktion syntyä.233 

Peliongelmia Suomessa on pyritty Jouhkin arvion mukaan valkopesemään pelimonopolien 

taholta sillä, että suomalaisten häviöillä tehdään hyvää.234 Samaan aikaan pelimonopolit ovat 

pyrkineet ylläpitämään protestanttisen työmoraalin myyttiä, jossa pelaamisella saatuja rahoja 

 
227 Pokerilehti 1/2009. 14. 
228 Pokerilehti 2/2010. 39. 
229 Poker Magazine 5/2011. 78. 
230 Pokerilehti 6/2009. 11. 
231 Pokerilehti 4/2006. 82. 
232 Poker Magazine 6/2010. 17. 
233 Poker Magazine 5/2011. 78. 
234 Pokerilehti 3/2012. 78. 



   

 

   

 

verrataan prostituutioon: moista paheellista toimintaa tulee pitää moraalittomana!235 

 

Ruotsissa nettipokeri on aiheuttanut enemmän peliongelmia. Suurempi pelaajamäärä ja 

hajasijoitettujen peliautomaattien puute selittää tätä. Mutta Ruotsissa ollaan myös pidemmällä 

peliongelmien hoitamisessa: Ruotsin Spelinstitutilla on pitkä historia peliongelmien hoidossa, 

ja he osallistuvat aktiivisesti keskusteluun pokerilehdistössä.236 

 

5. ANALYYSI 

 

 

5.1. RAHAPELIMONOPOLIN ASEMA 

 

 

Missään vaiheessa Rahapelifoorumin tai uuden arpajaislain valmistelua ei ollut poliittista 

tahtoa selvittää vaihtoehtoja monopolille koskien Suomen rahapelijärjestelmän uudistamista. 

Kaikki eduskuntapuolueet ilmoittivat vuoden 2007 vaalien alla puolustavansa nykyistä 

pelimonopolia. Tämä selkeä tahtotila osaltaan rajoitti mahdollisuuksia uudistaa suomalaista 

rahapelijärjestelmää perusteellisemmin, koska taloudelliset ja poliittiset intressit pitää yllä 

nykyistä järjestelmää olivat kovat. Kun EU oli estänyt alkuvuodesta 2008 Ranskan aikeet 

vahvistaa monopoliaan estämällä ulkomaisten peliyhtiöiden rahansiirtoja, ei Suomessa enää 

julkisessa keskustelussa pyritty niihin osana arpajaislain uudistamista. 

 

Kansanedustaja Jyrki Kasvi arvioi vuonna 2010 haastattelussa, että rahapelimonopolien ja 

heidän agenttiensa lietsoma nettipokeripaniikki aiheutti keskustelun siirtymisen holhoukseen 

nettipokerin alkuaikoina. Suojatuilla markkinoilla rahapelimonopolit olivat menestyneet ilman 

tarvetta kehittää toimintaansa, kunnes internet tuli ja pilasi kaiken. Rahapelimonopolia haluttiin 

suojella kaikin keinoin, ja tässä menetettiin mahdollisuus hyödyntää suomalaista osaamista 

rahapelialan murroksessa. Osasyyllisiksi Kasvi nimeää kansanedustajat, jotka nauttivat 

pelimonopolien tuomista budjetin ulkopuolisista miljoonista liian pitkään eivätkä ymmärrä 

nettirahapelaamisen luonnetta eivätkä nettikulttuuria. Peliongelmaisten osalta Kasvi toteaa, 

ettei poliitikkoja ja monopoleja heidän asiansa kiinnosta ja sinne laitetaan vain minimaalisia 

määriä rahaa näön vuoksi. Suomalaisten suhtautuminen rahapeleihin taas on ongelmallista 

 
235 Pokerilehti 4/2012. 78. 
236 Poker Magazine 5/2008. 62. 



   

 

   

 

vuosikymmenien aikana luotujen mielikuvien vuoksi.237 

 

Uutena aluevaltauksena Raha-automaattiyhdistys ilmoitti vuonna 2012 pyrkivänsä 

laajentamaan toimintaansa avaamalla toisen kasinon Itä-Suomeen Vaalimaalle houkuttelemaan 

venäläisiä turisteja valtioneuvoston annettua asiasta asetuksen.238 Krimin kriisi ja tyrehtynyt 

itäturismi iski viimeisen naulan kyseisen kasinoprojektin arkkuun 2014.239 

 

 

5.2. UUDEN ARPAJAISLAIN VAIKUTUKSET  

 

 

Suomalaiseen painettuun pokerimediaan uudella arpajaislailla oli voimakas vaikutus. 

Pokerisivut.com-lehti lopetti ilmestymisensä elokuussa 2010, ennen uuden lain voimaantuloa. 

CardPlayer.fi-lehti siirtyi ilmaisjulkaisuksi nettiin240 ja lopetti toimintansa vuonna 2011. Poker 

Magazine ja Pokerilehti siirtyivät täysin Viroon missä lehden paino oli toiminut alusta alkaen 

ja lehdet yhdistettiin uudeksi Pokerilehdeksi loppuvuonna 2011. Monien vaikeuksien jälkeen 

lehti lakkautettiin lopullisesti kolme vuotta myöhemmin. Lehden raunioille perustettiin vain 

netissä julkaistu ja vähälle huomiolle jäänyt playerworld.eu joka ilmestyi alkuvuoteen 2016 

asti. 

 

Kuolinisku painetun Pokerilehden toiminnalle oli Poliisihallituksen vuonna 2012 määräämä 

pokerilehden irtonumeroiden myynnin kieltäminen. Perusteeksi esitettiin ulkomaisten 

peliyhtiöiden mainosten esittäminen. Lehden toimituksen mukaan 350 Suomessa 

irtonumeromyynnissä olevassa lehdessä on samanlaisia ulkomaisten peliyhtiöiden mainoksia, 

mutta valitukset eivät menneet läpi ja jakelija poisti Pokerilehden irtonumeromyynnistä.241 

 

Välillisenä vaikutuksena pokerilehdistön sisältöön nousi lisääntynyt kasino- ja 

vedonlyöntisivustojen mainostaminen lehdistössä. Aiemmin vähälle jäänyt kasinosisältö 

korvasi pokerimainoksien ja levikin vähenemisen heikentämää tulonlähdettä. Pokerilehdistö 

alkoi myös pyrkimään saamaan uusia tuloja affiliaattisopimuksista tarjoamalla linkkejä 

 
237 Poker Magazine 5/2010. 48–51. 
238 Pokerilehti 7/2012. 11. 
239 Pokerilehti 5/2014. 44. 
240 Pokerilehti 1/2011. 16. 
241 Pokerilehti 5/2012. 6. 



   

 

   

 

kotisivuiltaan peliyhtiöiden sivuille tuotto-osuutta vastaan. 

 

Arpajaislain muutoksen jälkeen hallintoneuvos Jouni Laiho nosti syytteen Pokerisivut.com-

lehden päätoimittajaa ja hallituksen jäsentä Jasper Pääkköstä vastaan. Käräjäoikeus ja 

hovioikeus vapauttivat heidät syytteistä ja totesivat aiemman lain olleen liian epäselvä ja 

moittivat poliisihallituksen arpajaisosastoa kyvyttömyydestä tarjota ammattitaitoista apua 

neuvonnassa koskien lainsäädäntöä. Kolmeen muuhun lehteen tilanne ei vaikuttanut, koska ne 

painatettiin Virossa.242  

 

Internetissä toimivat suomenkieliset keskustelufoorumit ja pokerisivustoja mainostavat 

affiliaattisivustot jatkoivat toimintaansa uuden arpajaislain voimaantulon jälkeen. Näkyvin 

muutos oli pitkäaikaisen Pokeritieto.fi-nimen muuttuminen muotoon Pokeritieto.com elokuussa 

2010. Myöhemmin merkittävin muutos tuli Raha-automaattiyhdistyksen painostaessa 

lokakuussa 2013 kansainvälisen pokeristrategiafoorumi PokerStrategyn sulkemaan Suomen 

sivustonsa.243 Painostus perustui yhteistyösopimukseen, jonka PokerStrategyn juuri ostanut244 

ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottaman nettipokeriohjelmiston toimittanut Playtech solmivat 

vuonna 2010. Vuonna 2015 sopimusta jatkettiin 20 vuodella.245 

 

Peliyhtiöt eivät uuden arpajaislain tullessa menettäneet kiinnostustaan Suomeen. Monet yhtiöt 

jatkoivat mainostamista ulkomaisilla kaapelikanavilla, pokerilehdissä ja sosiaalisessa mediassa, 

mutta mainosrahat valuivat ulkomaille. 246 Houkutellakseen suomalaisia ja ruotsalaisia pelaajia 

Man-saarilla toimiva PokerStars hankki vuonna 2012 lisenssin Maltalta ja perusti uuden .eu-

pokerisivuston, jolla pelaaminen on verovapaata. Pelit toimivat kuitenkin vanhaan tapaan 

kansainvälisessä verkossa.247 

 

Suomessa järjestettävien tapahtumien ja sponsoroinnin loppuminen vähensi vähitellen 

baareissa tapahtuvaa pelaamista ja lopetti suomenkieliset pokeriohjelmat. Kuitenkin vielä 

 
242 MTV Uutiset: Jasper Pääkkönen voitto myös hovissa – laki liian sekava. 28.3.2013. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jasper-paakkonen-voitti-

myos-hovissa-laki-liian-sekava/2054166  
243 Pokerfuse: PokerStrategy closes its operation in Finland for legal reasons. 4.11.2013. https://pokerfuse.com/news/industry/pokerstrategy-forced-

to-shut-down-finnish-site-over-legal-concerns-04-11/  
244 Reuters: Playech acquires PokerStrategy.com for 38.3 mln euros. 11.7.2013. https://www.reuters.com/article/pokerstrategy-playtech-acquisition-

idUKASN00028T20130711  
245 Playtech: RAY signs multi-year exclusive Playtech deal extension. https://www.playtech.com/news/ray-signs-multi-year-exclusive-playtech-

deal-extension  
246 Pokerilehti 5/2010. 14. 
247 Pokerilehti 3/2012. 8. 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jasper-paakkonen-voitti-myos-hovissa-laki-liian-sekava/2054166
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jasper-paakkonen-voitti-myos-hovissa-laki-liian-sekava/2054166
https://pokerfuse.com/news/industry/pokerstrategy-forced-to-shut-down-finnish-site-over-legal-concerns-04-11/
https://pokerfuse.com/news/industry/pokerstrategy-forced-to-shut-down-finnish-site-over-legal-concerns-04-11/
https://www.reuters.com/article/pokerstrategy-playtech-acquisition-idUKASN00028T20130711
https://www.reuters.com/article/pokerstrategy-playtech-acquisition-idUKASN00028T20130711
https://www.playtech.com/news/ray-signs-multi-year-exclusive-playtech-deal-extension
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vuonna 2011 baaripokeritapahtumia järjestävä Royal Events raportoi pitävänsä maksuttomia 

pokeritapahtumia 120 kuukaudessa ja niissä käyvän keskimäärin 3 000 pelaajaa.248  

 

Grand Casino Helsingin kansainväliset pokeriturnausviikot menettivät merkittävän osan 

pelaajista, kun mainospaitakiellon myötä peliyhtiöt eivät enää tuoneet pelaajia kasinon 

turnauksiin. Raha-automaattiyhdistyksen nettipokerin ja Grand Casinon yhteistyö esimerkiksi 

satelliittiturnauksien järjestämisessä ei kyennyt korvaamaan ulkomaisten peliyhtiöiden jättämää 

aukkoa. Jo kesällä 2010 järjestetyllä kansainvälisellä turnausviikolla pääturnauksen 

osanottajamäärä laski kolmanneksen 220 pelaajasta 150 pelaajaan249, ja talvella 2011 

pääturnauksen osanottajamäärä romahti 79 pelaajaan250, kolmannekseen vuoden takaisesta. 

Vaikka Grand Casinon johtajan Hannu Jokipaltion mukaan pokeri ei ole tuonut kasinon 

tuotoista suurta osaa, niin sen vaikutus kasinon vetovoimaan oli merkittävä ja pokerin perässä 

tulevat pelaajat kuluttavat runsaasti rahaa myös muissa peleissä.251 

 

Esimerkkinä uudesta toimijasta ja innovatiivisista tavoista mainostaa mainittakoon vuonna 

2012 Suomeen ryminällä tullut ComeOn, joka järjesti ensin suuren turnaussarjan nettipokerin 

puolella252 ja myöhemmin sponsoroi suomalaista shakkikerhoa, joka vaihtoi vastineena 

nimekseen SK ComeOn! Sissimarkkinointia on harrastettu pienimuotoisilla tempauksilla 

esimerkiksi Poker Run Hangossa ja Lapin laskettelukeskuksissa. Peliyhtiö myös käytti 

Pokerilehteä vuonna 2012 toistuvasti mainosalustanaan pyrkiessään laajentumaan Suomen 

markkinoille. 

 

Kilpailua Suomen monopoliyhtiöitä vastaan alkoi tulla myös Virosta, jossa lisenssin elokuussa 

2010 saanut Olympic Online palkkasi ammattilaistiimiinsä suomalaispelaaja Jukka Juvosen. 

Olympic Casino myös järjestää kivijalkakasinoillaan Tallinnassa ja muualla Baltiassa 

pokeriturnauksia, jossa suomalaispelaajat muodostavat merkittävän osan kävijöistä. Kasino 

järjestää myös muiden pokeriyhtiöiden turnauksia, kuten PAF:n ja Nordicbetin toistuvia 

pokeriturnauksia.253 

 

 
248 Pokerilehti 3/2011, 38. 
249 Poker Magazine 4/2010. 16. 
250 Pokerilehti 1/2011. 22. 
251 Poker Magazine 1/2011. 33. 
252 Pokerilehti 1/2012. 83. 
253 Pokerilehti 4/2011. 38–39. 



   

 

   

 

Kansainvälinen kehitys, pitkittynyt taloudellinen lama ja aiemmin globaalin nettipokerin 

sirpaloituminen pienemmiksi markkinoiksi on johtanut markkinan voimakkaaseen 

keskittymiseen ja peliyhtiöiden keskittymiseen muihin rahapeleihin.254 Aiemmin vain 

nettipokeria tarjonnut markkinajohtaja PokerStars aloitti kasinopelien ja vedonlyönnin 

tarjoamisen vuonna 2014 ja monet peliyhtiöt ovat lopettaneet nettipokerin tarjoamisen 

pelaajilleen viime vuosina.  

 

Nettipokerin taso on myös koventunut vuosien saatossa. Pelaajien tasoa ovat parantaneet 

erilaiset apuohjelmat ja uusien pelaajien määrän vähentyminen etenkin vuoden 2010 jälkeen. Jo 

vuonna 2007 pokerilehdistössä tuotiin esille pelien koveneva taso.255 Ilkka Koskisen arvion 

mukaan vuonna 2011 pelien taso oli uusien pelaajien vähentyessä koventunut merkittävästi ja 

lisäksi suurten panosten peleissä kovien pelaajien on vaikea löytää peliseuraa, kun pelaajat 

pyrkivät pelaamaan itseään heikompien pelaajien kanssa. Pelaajien tuloksia seuraavat 

nettisivustot ovat tehneet voittavien pelaajien havaitsemisesta helppoa. Apuohjelmat ovat 

hänen mukaansa nostaneet pelien tasoa ja tehnyt pelin oppimisesta aiempaa helpompaa.256 

 

Suomen arpajaislain uudistus vahvisti omalta osaltaan maailmalla vallalla ollutta nettipokerin 

laskusuuntaa. Yhdysvaltalaisten pelaajien katoaminen markkinoilta 2011 ja Euroopassa 

vahvistunut nettipelien sääntely ja markkinoiden sirpaloituminen vauhditti peliyhtiöiden 

fuusioitumista. Pienillä ja rajatuilla yhden maan kokoisilla markkinoilla menestyivät lähinnä 

suuret yhtiöt kuten PokerStars. Suomalaisomisteisista peliyhtiöistä monet liittyivät yhteen 

iGame Groupin kanssa,257 jonka pörssiin listattu peliyhtiö Unibet lopulta osti vuonna 2015.258 

Hupipelaajien määrän vähentyessä monet yhtiöt vetäytyivät Suomen markkinoilta, vaikka 

niihin ei kohdistettukaan estotoimia. Peliyhtiö Ladbrokes vetäytyi Suomesta vuoden 2015 

alussa. 

 

Vuoden 2010 arpajaislain uudistukseen lisättiin rahapelien ikärajan säätäminen 18 vuoteen, 

joka astui voimaan kesäkuussa 2011. Käytännössä lakiuudistusta ei ole valvottu: THL:n 

vuonna 2012 teettämässä ostokoetutkimuksessa vain neljältä prosentilta pelikoneita pelanneista 

 
254 Playerworld.eu 4/2015. 7. 
255 Poker Magazine 2/2007. 65. 
256 Poker Magazine 3/2011. 28–33. 
257 Pokerilehti 2/2014. 12. 
258 Helsingin Sanomat: Markus Selinin ja Jasper Pääkkösen pelifirma myytiin 59 miljoonalla eurolla. 10.8.2015. https://www.hs.fi/talous/art-

2000002844058.html  
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nuorista tarkastettiin ikä.259 Vielä vuonna 2020 Poliisihallituksen tekemässä selvityksessä 

suurimmalta osalta nuorista ihmisistä ei tarkistettu ikää heidän pelatessaan.260 

 

Peliyhtiöiden reaktiot Suomen uuteen arpajaislakiin olivat torjuvat ja hämmentyneet: Mr 

Greenin Daniel Oskarsson totesi, että Suomi toimii lainsäädännössä päinvastaisesti muiden 

EU-maiden kanssa. Arpajaislain lähtökohtana ovat fiskaaliset syyt, eli pelimonopolien jakamat 

miljoonat eurot. Suomi kuitenkin hyötyisi kokonaisuudessa vapaasta kilpailusta ja tulot 

Suomeen jättävästä lisenssimarkkinasta, kun taas nyt rahat valuvat esimerkiksi Maltalle. 

Pelimonopolin välttämättömyyttä perustellaan valheellisesti EU:lle peliongelmaisten 

suojelemisella eikä Suomi kykene perustelemaan, miksi monopolijärjestelmä olisi 

lieveilmiöiden ehkäisyssä lisenssimarkkinaa tehokkaampi toimija.261 

 

Pitkän linjan rahapelitoimija Pekka Salmi kuvasi vuonna 2011 suomalaista 

monopolijärjestelmää laillistetuksi ryöstöjärjestelmäksi, jossa kaikki häviävät. Pelimonopolien 

ehkäisy on pelkkää sanahelinää, ja ainoa syy monopolin ylläpitämiseksi on suojella Raha-

automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen kassavirtaa, jonka voimalla korruptoidaan yhteiskunnan 

eri osa-alueita. Hänen mukaansa pelimonopolissa ei ole käyttöä asiantuntemukselle, vaan 

monopolin ainoa tavoite on suojella ja ylläpitää itseään ruokkivaa järjestelmää.262 

 

Unibetin kanssa yhteistyötä tehnyt ammattilaisnyrkkeilijä Amin Asikainen moitti voimakkaasti 

arpajaislain uudistusta ja syytti pelimonopolia pienten urheilulajien ja niiden junioritoiminnan 

unohtamisesta. Ulkomaisten sponsorien merkitys on hänen mukaansa merkittävä suomalaisen 

urheilun kehittämisessä, ja Raha-automaattiyhdistys sekä Veikkaus eivät tue urheilua 

riittävästi.263 

 

Uudistuksen läpimeno ja nettipokerin näkyvyyden väheneminen johtivat poliittisen keskustelun 

hiljenemiseen vuoden 2011 eduskuntavaalien alla. Keskusta oli kärsinyt suuren imagotappion 

pitkittyneen vaalirahoituskriisin myötä, eikä puolueissa yleisesti koettu vastaava tarvetta 

osallistua rahapelikeskusteluun. Puoluetoimistoista ei edes vastattu Poker Magazinen 

lähettämään kyselyyn. Muutenkin pokerimediassa nostettiin vaaleja esiin aiempaa vähemmän, 

 
259 Pokerilehti 7/2012. 11. 
260 Yle Uutiset: Poliisihallituksen selvitys paljasti puutteet rahapelien ikärajavalvonnassa. 10.7.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11443682  
261 Poker Magazine 1/2011. 22. 
262 Poker Magazine 5/2011. 43. 
263 Pokerilehti 1/2011. 42. 
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vaikka Uudenmaan vaalipiirissä ehdolla olleet monopolivastaiset Elina Lepomäki (KOK) ja 

Patrik Strang (RKP) nostettiin esiin Poker Magazinessa vaalien alla.264 Yleisesti valtamedia 

kuitenkin alkoi vapaammin julkaisemaan kritiikkiä pelimonopolia kohtaan päivälehdissä 

vuoden 2010 aikana, mutta yleisesti ottaen Aki Pyysing piti pokerinpelaajien vähäistä 

kiinnostusta politiikkana merkittävänä ongelmana nettipokerin edunvalvonnan kannalta.265 

Pyysingin arvion mukaan valtamedian muuttuneissa asenteissa kyse on opittu 

kyseenalaistamaan Jouni Laihon valheet ”laittomista peleistä” ja alettu nostamaan esille 

Pokeriyhdistyksen ja pokerinpelaajien kantoja.266 

 

Huolimatta uudesta arpajaislaista ase- ja arpajaishallinnon virkamiehet lobbasivat 

eduskunnassa edelleen rahansiirto- ja nettiblokkien puolesta. He vaativat toimia, vaikka 

pelaamisen kriminalisointia ei ollutkaan tiedossa.267 Heti arpajaislain uudistuksen jälkeen 

helmikuussa 2011 opetusministeri Henna Virkkuselle esitettiin virkamiesten toimesta esitys, 

jolla Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto olisi yhdistetty. Perusteena olivat lähes 50 

miljoonan euron rahansäästö sekä rahapelihaittojen tehokkaampi torjuminen.268 

 

Uusi arpajaislaki oli lopulta kompromissi, joka joutui uudelleenarvioitavaksi jo alle vuosi 

voimaantulonsa jälkeen: Kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin kesäkuussa 2011 

sosialidemokraattien vaatimuksesta että ”nykyistä rahapelien yksinoikeusjärjestelmää 

kehitetään rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista”. Hallitusohjelman kirjausta Aki 

Pyysing kutsui ”iskuksi pokerinpelaajien vyön alle” ja aloitti toimet vastarinnan 

organisoimiseksi.269 Elokuussa 2011 Suomen Pokerinpelaajat ry elvytettiin, puheenjohtajaksi 

valittiin nuorisopoliitikko Wille Rydman ja yhdistys keskittyi lobbaamaan pokerinpelaajien 

asiaa.270 Virkamiesten ja demareiden ajamat blokit eivät kuitenkaan lopulta toteutuneet. Päivi 

Räsäsen (KD) alaisuudessa sisäministeriö ei edistänyt tätä hallitusohjelman kirjausta ja 

maaliskuussa 2015 uusi arpajaislakityöryhmä päättää esittää vain monopoliyhtiöiden 

yhdistämistä.271 Tämä toteutui vuoden 2017 alussa. 

 

 
264 Poker Magazine 2/2011. 40–42. 
265 Pokerilehti 1/2011. 42. 
266 Pokerilehti 3/2011. 40. 
267 Pokerisivut.com 3/2009. 44. 
268 Poker Magazine 2/2011. 9. 
269 Pokerilehti 4/2011. 40. 
270 Pokerilehti 5/2011. 40. 
271 Playerworld.eu 3/2015. 44–45. 



   

 

   

 

Pelimonopolien toimintaan uusi arpajaislaki toi rajoitteita mainonnan osalta. Ulkomaisten 

peliyhtiöiden toiminnan vähentyessä virkamiehet käänsivät katseensa siihen suuntaan. 

Viestintävirasto otti Veikkauksen Yleisradiossa lähettämän lottoarvonnan syyniin ja lopetti 40 

vuoden yhteistyön jälkeen 2013 koska lain mukaan Yleisradio ei saa lähettää ohjelmia 

sponsoroidulla rahalla.272 Raha-automaattiyhdistyksen uusi toimitusjohtaja Veli-Pekka 

Nummikoski taas hyökkäsi elokuussa 2015 voimakkaasti päivälehdissä julkaistussa 

mielipidekirjoituksessaan Poliisihallituksen kimppuun sen pyrkiessä rajoittamaan uuden 

yhdistyneen monopoliyhtiön markkinointia.273 

 

5.3. EUROOPAN UNIONI JA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

 

Euroopan Unioni on suhtautunut nihkeästi kansallisiin pelimonopoleihin. Suomen 

rahapelimonopolin legitimiteetti on perustunut haittojen vähentämiseen, mikä ei ole 

todellisuudessa toteutunut. Suomessa peliongelmia ei ole hoidettu tehokkaasti ja monopoli on 

joutunut useaan otteeseen EU-komission silmätikuksi. Käytännössä rahapelimonopoli on 

Suomessa olemassa vain poliittisten ja taloudellisten syiden vuoksi. 

 

Perustuslakivaliokunnan tehtävä on antaa lausunto hallituksen esitysten 

perustuslainmukaisuudesta. On vaikea arvioida millainen nettipelejä koskeva kieltolaki olisi 

ollut mahdollista saada läpi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Joulukuussa 2020 

perustuslakivaliokunta ilmoitti tuolloin esitettyyn uuteen arpajaislakiin sisällytetyn voittojen 

kotiuttamisen estämisen rikkovan perustuslaissa turvattua omaisuudensuojaa.274 Tämä osoittaa, 

että rahapelien estäminen käytännössä olisi joltain osin voinut vaatia lain säätämistä 

perustuslain säätämisjärjestyksessä.  

  

 
272 Pokerilehti 1/2013. 10. 
273 Playerworld.eu 8/2015. 6. 
274 Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 46/2021. 18.1.2022. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_46+2021.aspx  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_46+2021.aspx


   

 

   

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Suomessa on ollut vallalla monopoliajattelu rahapeleissä jo 1940-luvun alusta lähtien. 

Rahapelaamisella on kerätty rahaa vuosikymmenten ajan moneen kauniiseen asiaan, mutta 

peliongelmaisista Suomessa ei ole monopoliaikana välitetty pätkääkään. Suomalainen voittaa 

aina-mantralla on oikeutettu eläkeläisten ryöstäminen tuuripeleillä, hehkuttamalla loton suuria 

voittoja ja sijoittamalla pelikoneita joka kauppaan, kioskiin ja baariin. Aiemmasta synnistä tuli 

hyve, kunhan eurot hävittiin hyvään tarkoitukseen. Taloudellisen kriisin aikoina kulttuurin, 

urheilun ja hyväntekeväisyyden rahoitusta on sysätty kasvavissa määrin pelimonopolien 

harteille.   

 

Yli kuusikymmentä vuotta monopoliuskovaisuutta on johtanut tilanteeseen, jossa vuosittaisesta 

miljardiluokan korruptiosta on tullut maan tapa: poliitikot saavat jakaa varoja budjetin 

ulkopuolella sopiviksi näkemiinsä kohteisiin, unohtamatta omien puolueidensa järjestöjä. 

Mediaa tuetaan runsaalla mainostamisella, valmiiksi kirjoitetuilla jutuilla lottovoittajien 

suurvoitoista ja toimittajia kestitään Lapin kelomökeillä. Järjestöjen tukemisen ehdoksi 

annetaan myönteinen suhtautuminen ruokkivaan käteen ja kieltäytyminen yhteistyöstä 

kilpailevien rahapelitoimijoiden kanssa. Veikkausmantraa opetetaan sidosryhmien jäsenille 

monopolin suojelemiseksi. Kriitikot hiljennetään voimakkaalla propagandalla monopolien 

rahoja keräävän median sekä järjestökentän toimesta. Suomalaisia ravistelleen 

vaalirahoituskohun paljastuminen vuonna 2008 ei paljastanut korruptiosta kuin jäävuoren 

huipun. Tuhansien eurojen vaalirahat kalpenevat puolueiden järjestöilleen masinoimien 

miljoonien eurojen rinnalla. Kaupan päälle jaettavaksi tulevat suojatyöpaikat monopolin 

rahoittamissa järjestöissä.  

 

Sitten tuli internet ja Euroopan Unioni pilaamaan kaiken. Ja piti alkaa selittämään, kuinka 

monopoli on välttämätön peliongelmaisten suojelemiseksi. Nettipokerin suosion räjähtävän 

nopea kasvu ja integroituminen osaksi yhteiskuntaa toi nopeasti pelaamista koskevalle 

lainsäädännölle uusia paineita. Aluksi nettipokeri nähtiin pienenä tekijänä, jonka merkitys on 

vähäinen ja minkä kieltäminen ei aiheuttaisi suurta haittaa pelimonopolien nimeen vannovassa 

Suomessa. Mutta pelin saadessa satojatuhansia pelaajia poliitikot nopeasti SDP:ta lukuun 

ottamatta lopettivat puheet kieltolaista. Ja myös SDP:n joukossa kannat maltillistuivat vuoden 

2007 vaalien jälkeen ja keskustelu siirtyi julkisuudessa enemmän monopolin puolustamiseen. 



   

 

   

 

 

Ympäröivän yhteiskunnan kannalta suuret pelaajamäärät, peliyhtiöiden halukkuus nostaa 

profiiliaan sponsoritoiminnalla ja pokerinpelaajien merkittävä ostovoima sai yritykset ja 

järjestöt suhtautumaan ilmiöön suurella mielenkiinnolla. Televisiopokerin saapuminen 

valtakunnallisille kanaville parhaaseen katseluaikaan teki pokerista tuttua koko kansalle. Ilmiön 

kasvaessa vanhat rahapelaamiseen liitetyt myytit pelaamisen turmiollisuudesta jäivät 

sivurooliin, ja nettipokerin pelaamisesta tuli sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa etenkin 

nuorempien ikäpolvien keskuudessa.  

 

Ensimmäinen pyrkimys kieltää nettipokeri lailla tuli hallituksen asettaman Rahapelifoorumin 

taholta vain alle kuukausi ennen kevään 2007 eduskuntavaaleja. Esityksessä nettipokeria ei 

varsinaisesti olisi kielletty, mutta nettiestot olisi silti otettu käyttöön. Kokonaisuutena pyrkimys 

yhdistää lapsipornosuodatusta koskeva laki laillisen nettipokerin estämiseen vaikutti 

epätoivoiselta yritykseltä ajaa kieltolaki läpi ennen vaaleja. Hanke kaatui liikenne- ja 

viestintäministeri Susanna Huovisen vastustukseen, joka piti laittoman lapsipornon ja laillisen 

nettipokerin yhdistämistä saman lakihankkeen alle perusteettomana. Vastustusta on helppo 

ymmärtää, kun lakihanketta oli monessa kohtaa haukuttu sensuurilaiksi: ministeri Huovinen oli 

varmasti tietoinen, että tällaista hanketta käytettäisiin lyömäaseena lapsipornon suodatusta 

koskevaa lakia vastaan. 

 

Tätä taustaa vasten Rahapelifoorumin puheenjohtaja Matti Ahteen toiminta joutuu outoon 

valoon: miksei hän kysynyt puoluetoveriltaan ja lapsipornosuodatusta vastaavalta 

ministeriltään tämän kantaa hankkeeseen? Oliko kyseessä epäonnistunut vaalitemppu vai 

todellinen yritys estää nettipokerin pelaaminen? Todennäköisesti kyseessä oli vaalitemppu ja 

pyrkimys tehdä päätös vaalien jälkeen: vielä helmikuussa 2007 SDP oli kannatusmittauksissa 

selkeästi Kokoomusta edellä ja tasavahva Keskustan kanssa.  

 

Poliitikot jättivät likaisen työn virkamiehille. Sisäministerinä vuosina 2003–2007 toiminut Kari 

Rajamäki ei kommentoinut sanallakaan nettipokerin kieltolakihanketta. Sen sijaan hänen 

hallinnoimansa ministeriön virkamiehet tekivät kaikkensa estääkseen ulkomailta toimivien 

laillisten rahapelifirmojen toimintaa Suomessa. Suomessa rahapelialaa tuntevien ihmisten 

keskuudessa on vuosia ihmetelty, miksi ase- ja arpajaisyksikön päällikkö, hallintoneuvos Jouni 

Laiho keskittyi niin fanaattisesti ulkomaisten peliyhtiöiden vainoamiseen. Aki Pyysing nostaa 

esiin yhtenä elementtinä Laihon nuoruudessa kokemat sökötappiot. Motiivi on sinänsä 



   

 

   

 

sivuseikka, sillä Laiho ei olisi voinut toimia omatoimisesti ilman sisäministeriön ylimmän 

johdon siunausta. Tätä osoittaa hänen toiminnassaan tapahtunut selkeä muutos sisäministerin 

vaihduttua Rajamäestä Holmlundiin. 

 

Kokoomuksen nousu toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja jääminen vain yhden paikan päähän 

Keskustasta tuli monelle yllätyksenä. Vaalitaistelussa esimerkiksi SAK:n epäonnistunut 

mainoskampanja heikensi SDP:n kykyä menestyä. Aki Pyysing jopa nosti esille nettipokerin 

vaikuttaneen kriittisesti vaalitulokseen. Itse en usko sen vaikuttaneen niin paljoa, että viiden 

paikan ero toiseksi tulleen Kokoomuksen ja kolmanneksi tulleen SDP:n välillä olisi kuroutunut 

kiinni. Mutta todennäköisesti asialla on ollut osaltaan vaikutusta voimasuhteisiin ja etenkin 

Kokoomuksen asenteisiin koskien nettipokerin kieltolakia. 

 

Tulevissa hallitusneuvotteluissa uuden hallituksen muodostivat Keskusta, Kokoomus, Vihreät 

ja RKP, joiden agendalla oli suojella pelimonopolia ja joiden suhtautuminen nettipokeria 

koskevaan kieltolakihankkeeseen oli vähintään varauksellinen. Monet hallituspuolueiden 

edustajat kritisoivat julkisuudessa virkamiesten pyrkimyksiä kieltää nettipokeri. 

Ministeritasolta ohjastettiin keskustelua kohti kansallista nettipokeria ja tuotiin esille tarve 

puolustaa monopolia ensisijaisena toimintamuotona. Nettipokerin kieltolakia ajaneet 

virkamiehet laitettiin mediassa kuriin. 

 

Hallituspohjan vaihtuminen kevään 2007 eduskuntavaaleissa lopetti väliaikaisesti keskustelun 

nettipokerin kieltolaista. Kansainvälinen kehitys nettipelien suhteen ei luvannut ruusuista 

tulevaisuutta Suomen monopolijärjestelmälle, jota EU-komissio ahdisteli vuodesta toiseen. 

Suomessa keskityttiin nyt poliitikkojen taholta pelimonopolin puolustamiseen maailmassa, 

jossa tiukat kaiken rahapelaamisen kattavat pelimonopolit vähenivät vuodesta toiseen, mutta 

sillä oli kaksi valttikorttia: kansalaisten kannatus ja kolmannen sektorin sekä poliitikkojen 

sitominen pelimonopolien jakamaan rahaan. Mikään uusista hallituspuolueista ei jakanut 

SDP:n ideologista pyrkimystä kieltää nettipokeri. 

 

Pelko Euroopan Unionin puuttumisesta pelimonopoliin oli aito: olihan EU jopa onnistunut 

vuonna 2008 murtamaan suurvalta Ranskan pyrkimykset vahvistaa monopoliaan rahansiirtoja 

estämällä. Nettipelaamisen kieltäminen peliongelmien aiheuttajana ja samaan aikaan 

monopolin vahvistaminen suurempien tuottojen toivossa ei monen monopolin kannattajankaan 

mielestä olisi ollut uskottavaa peliongelmien hoitamista. Finanssikriisin aikana kotimaiset 



   

 

   

 

nettirahapelit koettiin kolmannella sektorilla hyväksyttävänä tapana kerätä lisää rahaa 

pelimonopolien jaettavaksi, mikä teki Raha-automaattiyhdistyksen kääntymisestä nettipelien 

kannattajaksi helpompaa. 

 

Nettipelien mahdollisen kieltolain tiellä oli myös Veikkauksen halukkuus laajentaa pelejään 

internetissä ja myötämielisyys myös nettipokerille, joka ei varsinaisesti kuulunut sen 

mandaattiin. Monopoliyhtiöistä ainoastaan Raha-automaattiyhdistys ei järjestänyt netissä pelejä 

ennen vuotta 2007. Koska pelimonopolit eivät voineet muodostaa yhtenäistä kantaa 

nettipeleihin, jotka samaan aikaan nettipelit valtasivat alaa vauhdilla, heikensi se pyrkimyksiä 

nettirahapelien kieltämiseksi. Poliittisen ilmapiirin muututtua finanssikriisi iski Suomeen, mikä 

antoi Raha-automaattiyhdistykselle ja Veikkaukselle sysäyksen hakemaan lupia toimintansa 

laajentamiseen internetissä. Raha-automaattiyhdistyksen osalta suunnankäännöksen nettipelien 

suhteen teki entistä helpommaksi Euroopan Unionin urheiluvedonlyöntiä koskevan tutkinnan 

päättyminen. 

 

Pokerinpelaajien vaikutusvalta jäi kuitenkin pääosin välilliseksi: sekä Suomessa että ulkomailla 

nettipokerin pelaajilla oli merkittäviä ongelmia muuttaa suuria pelaajamääriään 

vaikutusvallaksi. Yhdysvalloissa Poker Players Alliance ei onnistunut vakuuttamaan päättäjiä 

kannastaan suuresta jäsenmäärästä huolimatta, ja Suomessa pokeriyhdistyksen toimintaa 

vuosina 2005–2011 vaikeuttivat virkamiesten toimien ohella myös yhdistyksen hallituksen 

sisäiset intressiristiriidat sekä yleinen tietämättömyys poliittista järjestelmän toiminnasta. 

Yksittäisiä vaalien aikaisia kampanjoita lukuun ottamatta poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen 

oli hajanaista ja yksittäisten toimijoiden varassa. Suomen Pokerinpelaajat ry:n toiminta ei 

ennen vuoden 2011 uudistusta käytännössä onnistunut vaikuttamaan poliittiseen prosessiin. 

Toimijat eivät pääosin olleet politiikasta kiinnostuneita ja keskinäiset ristiriidat sekä kysymys 

eturistiriidoista toimijoiden ollessa usein peliyhtiöiden työntekijöitä hankaloittivat toimintaa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä jäi myös pieneksi suhteessa suomalaisten pokerinpelaajien määrään. 

Vasta myöhemmin pokeriyhdistys sai vahvemmin poliittisen hallituksen ja keulakuvakseen 

kokoomusnuorten puheenjohtajan ja myöhemmän kansanedustaja Wille Rydmanin, joka 

onnistui saamaan yhdistyksen edustajat mukaan poliittiseen päätöksentekoon. 

 

Talouskriisin vuoksi EU on myöhemmin ollut vähemmän kärkäs puuttumaan maiden 

sääntelyyn, osin koska Suomea lukuun ottamatta kaikki rahapelit kattavat pelimonopolit on jo 

purettu kaikissa EU-maissa. Huomio on keskittynyt muihin asioihin ja kantaa pelimonopolin 



   

 

   

 

oikeutukseen on otettu vain reaktiivisesti Suomen pyrkiessä muuttaa pelilainsäädäntöään. 

Toisaalta EU on muutenkin katsonut läpi sormien esimerkiksi Kreikan määräämiä lisäveroja 

pokerinpelaajille, kun maa pyrki epätoivoisesti löytämään uusia tulonlähteitä velkakriisissä. 

 

ETA-alueelta voitettujen nettipokerivoittojen verovapaus aiheutti jonkin verran yleistä 

keskustelua, etenkin ammattilaispelaajien osalta. Arpajaislain muuttaminen verotuksen osalta 

niin, että veron maksaisi arpajaisvoiton saaja eikä arpajaisten järjestäjä ei kuitenkaan saanut 

Suomessa merkittävää kannatusta. Monopoliyhtiöt pelkäsivät sen heikentävän heidän 

asemaansa, ja verottajalle olisi paljon vaikeampaa pyrkiä saada verot arpajaisten voittajilta sen 

sijaan että sen tilittäisivät arpajaisten järjestäjät. Verotuksen tehokkuuden ja nettipokerin 

anonyymin luonteen takia verokäytännön tehokas muuttaminen olisi erittäin vaikeaa, sillä 

valvonta olisi käytännössä mahdotonta pelaajien käyttäessä ulkomaisia nettipankkeja 

rahansiirtoihin. 

 

Raha-automaattiyhdistyksen nettipokeri tuli liian myöhään ja oli liian huonosti toteutettu, että 

sillä olisi voinut olla menestymisen mahdollisuuksia. Yhtiöllä ei ollut omaa osaamista 

nettipelien järjestämisestä toisin kuin Veikkauksella. Svenska Spelin menestys Ruotsissa 

perustui neljä vuotta aiempaan aloitukseen, parempaan osaamiseen ja suurempaan markkina-

alueeseen. Suomi on markkina-alueena suosiossa supistuvalle nettipokerille yksinään liian 

pieni, kun parempia vaihtoehtoja on tarjolla. Vahvistaakseen asemaansa nettirahapeleissä Raha-

automaattiyhdistys on moneen kertaan yrittänyt estää tai heikentää ulkomaalaisten 

kilpailijoiden mahdollisuuksia toimia Suomessa, tässä osin onnistuen: yhteistyö Playtechin 

kanssa mahdollisti yhden pokerifoorumin sulkemisen ja sai muutaman pienen pokerisivuston 

estämään suomalaiset pokerinpelaajat. Vuonna 2016 aloitettu yhteistyö itävaltalaisen kasino-

operaattori Win2Dayn kanssa piristi hieman Raha-automaattiyhdistyksen nettipokeria, mutta 

kokonaisuutena nettipokeri pysyi pienenä osana nettipelien liikevaihdosta. Mutta nettikasinon 

taloudellinen menestys on antanut yhdistykselle oivallisen mahdollisuuden jättää tämä 

epäonnistuminen vähälle huomiolle raportoimalle alusta lähtien nettipelien taloudelliset tuotot 

kokonaisuutena. 

 

Arviot nettipokerinpelaajien määrästä pokeribuumin alkuvuosina 2006–2007 olivat mielestäni 

reilusti alakanttiin, sillä oman kokemukseni perusteella nettipokeri oli nuorten miesten 

suosiossa jo vuonna 2005. Tätä tukee Pokerin Käsikirjan julkaisu syksyllä 2005 ja nopea nousu 

yhdeksi Suomen myydyimmistä tietokirjoista sekä pokerinpelaajien ilmestyminen kasinolle jo 



   

 

   

 

vuoden 2005 aikana. Moni pokerinpelaaja vaikeni harrastuksestaan, koska yhteiskunnan 

asenteet ja käyty keskustelu olivat lähtökohtaisesti negatiivista ja pokerin verotuskäytäntö sekä 

pokerivoittojen vaikutus esimerkiksi opintotukiin oli monelle pelaajalle täysi mysteeri. Lisäksi 

pokerinpelaajat eivät halunneet välttämättä paljastaa parhaita pelipaikkoja kuin korkeintaan 

kavereilleen ja tämä ilmiö on voimistunut entisestään pelien kovennuttua myöhempinä vuosina. 

 

Ilmiö pysyi osin pinnan alla muutaman vuoden, mutta nettipokerinpelaajien määrä ylitti 

Suomessa 100 000 pelaajaa viimeistään vuonna 2006. Myöhemmät arviot noin 200 000–300 

000 pelaajasta vuosina 2008–2010 olivat mielestäni oikeassa mittaluokassa. Kokonaisuutena 

arvioisin Suomessa olevan vuonna 2022 noin puoli miljoonaa suomalaista, jotka ovat joskus 

pelanneet nettipokeria rahasta. Tällä hetkellä arvioisin aktiivisten nettipokerinpelaajien 

määräksi 30 000–50 000 ja nettipokeriammattilaisia olevan muutamia satoja. 

 

2010-luvulla suomalaisten hupipelaajien vähentyminen on saanut joitain peliyhtiöitä 

vetäytymään Suomen markkinoilta. Tämä ei ole kansainvälisesti harvinaista: peliyhtiöillä on 

ollut tapana sulkea osa maista palveluidensa ulkopuolelle, jos suhteettoman suuri osa pelaajista 

on voittavia pelaajia tai menestyvät erinomaisesti muissa nettirahapeleissä. Esimerkiksi 

nettivedonlyönnissä voittavat pelaajat saavat useimmilla sivustoilla nopeasti panosrajat, jotka 

estävät heitä saavuttamasta suuria voittoja sivuston kustannuksella. Kun peliyhtiö toteaa tietyn 

maan pelaajien palvelemisen olevan heille pitkällä tähtäimellä tappiollista liiketoimintaa, on 

mahdollista, että he toteavat markkinoilta vetäytymisen olevan helpompi tapa toimia kuin 

liiketoiminnan uudistamisen. 
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