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Suomen Pokerinpelaajat ry 

Sisäministeriö 

 

 

Suomen Pokerinpelaajat ry 

Arpajaislain uudistamista koskeva kuuleminen 

 

Maksublokit 

 

Suomen Pokerinpelaajat ry vastustaa maksuliikenteen estoja. Ne vaarantaisivat 
satojen pokeriammattilaisten (arvio 500) elinkeinon ja heikentäisivät 
kymmenientuhansien harrastajien (arvio 50.000) pelimahdollisuuksia. 

Suomalaiseen peliongelmaan maksublokkien vaikutus olisi olematon. 
Ongelmapelaajat kiertävät blokit helposti. Riskipelaajat ajautuisivat ETA-alueelle 
lisensioiduista peleistä oikean mustan alueen tarjonnan pariin. 

Vaikka blokit ovat helposti kierrettäviä, pokeriammattilaisten ja -harrastajien ongelma 
on, että pokerin ulkomaisen tarjonnan markkinajohtajat eivät välttämättä tee pienelle 
markkina-alueelle mitään järjestelyjä paikallisen lainsäädännön kiertämiseksi. Myös 
suomalaisten pelaajien sulkeminen yksittäisiltä sivustoilta on mahdollista. 

Nettipokerin markkinajohtaja Pokerstars esimerkiksi vetäytyi syyskuussa 2020 
Serbiasta ja Kiinasta. Vain nettionnenpelejä tarjoavat yhtiöt tekevät varmasti 
järjestelyjä, jotka mahdollistavat rahansiirrot blokkiympäristössäkin. 

 

Pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi 
voimassa olevaksi 

 

Yhdistys kannattaa sekä omaehtoisen että pelivilppitapauksissa Veikkauksen 
päättämän pelikiellon laajentamista. Jos ongelmapelaaja haluaa pysyvän pelikiellon, 
sen antamatta jättäminen on epäinhimillistä. Jos pokeripöydässä huijannut pystyy 
vuoden päästä lainsäädännöllisistä syistä palaamaan pelipöytään, on se kohtuutonta 
muille pelaajille. 
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Muita perusteluja   

 

Kanavointikykyä (=tuottoja) Veikkaukselle ei ole maksublokeista odotettavissa. 
Suurin osa aktiivista pelaajista tuntee jo väylät lailliseen rahaliikenteeseen 
kansainvälisten nettilompakoiden kautta kuten PayPal, Skrill, ulkomaiset maksukortit 
ja kryptovaluutat. Näiden pelaajien rahat eivät blokkiin pysähdy lainkaan. 

Blokit pysäyttäisivät vain pienempien harrastepelaajien rahaliikenteen, mutta ajan 
myötä sielläkin oppi menee perille ja harrastepelaajat pääsevät uusien 
rahansiirtotapojen makuun. Nuoremmat ikäluokat ovat myös oppivaisia ja diginatiivit 
löytävät uudet väylät nopeasti. 

Euroopan Unionin PSD2-direktiivi avaa rajoja rahaliikenteelle ja pankkien 
velvoitteena on tarjota sovelluskehittäjille rajapintoja, joihin he voivat kehittää ja 
rakentaa mitä erilaisimpia ratkaisuja rahaliikennettä helpottamaan. Nämä rajapinnat 
eivät tule poistumaan.  

Blokkien uhatessa ilmestyvät myös palvelut, joiden ensisijainen tarkoitus on 
fasilitoida laillista rahaliikennettä pelaajien ja peliyhtiöiden välillä. Ulkomaisilla 
rahapeliyhtiöillä tulee olemaan uusia rahansiirtotapoja valmiina jo ennen kuin 
ensimmäiset blokit on vanhoihin saatu implementoitua. 

Monet ei- EU-maat ovat jo kriminalisoineet rahansiirrot tai velvoittaneet rahalaitoksia 
blokkaamaan siirtoja, mutta uusien rajoitteiden ilmestyessä on aina ilmestynyt uusia, 
entistä kekseliäämpiä tapoja siirtää rahaa molempiin suuntiin. 

Teknisesti maksuliikenteen rajoittaminen on haastavaa pankeille ja 
maksupalveluntarjoajille, ja voi johtaa myös laillisten transaktioiden rajoittamiseen.  

Blokit eivät ole este. Ne ovat vain hidaste kierrettäväksi. Toisaalta blokit tulevat 
hidasteeksi muunkin sähköisen kaupan kohdalla. Kaupankäynti, kauppiaat ja 
asiakkaat olisivat sijaiskärsijöitä. 

Maksublokkien pystyttäminen ja ylläpitäminen vaatisi myös paljon osaamista ja 
henkilökuntaa. 

Maksuliikennerajoitukset eivät ole toimineet Norjassakaan. Ulkomaalaisten 
peliyhtiöiden pelikatteet ovat vain nousseet vuodesta toiseen. Norjan 
valvontaviranomaisen tilaaman Bergenin yliopiston tutkimuksen mukaan 
peliongelmat ovatkin Norjassa kasvaneet 2015-2019. 
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Lähde: H2 Gambling Capital 

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-68-Executive-summary.pdf  

  



Arpajaislain uudistamista koskeva kuuleminen  4(4) 
11.11.2020  

Sisäministeriön rahapelilainsäädäntöä koskevan esiselvityksen mukaan EU:ssa 
maksuliikenne-estot ovat lainsäädännöllisesti mahdollisia kuudessatoista maassa. 
Käytössä ne ovat kuitenkin vain kahdeksassa. Kaikissa näissä on nettipelaamisen 
lisenssijärjestelmä. Jos maksuliikenne-estot toimisivat ne olisivat käytössä kaikissa. 
Lisäksi kokemukset jäsenmaista eivät olleet blokkaajan perspektiivistä rohkaisevia. 

Rahapelilainsäädäntöä koskeva esiselvitys Sisäministeriö 2019:25: 

”Maksuliikenteen estäminen (osallistumismaksun maksaminen tai voiton 
maksaminen) pelaajan ja rahapeliyhtiön välillä vaikuttaisi asiantuntijatapaamisten ja 

komission selvityksen perusteella olevan myös kierrettävissä, jos arpajaislain 
vastaisessa rahapelitoiminnassa käytetään esimerkiksi ulkomaille sijoittautuneita 

maksupalveluntarjoajia.” 

Maksublokkipäätöksen budjettineuvottelujen yhteydessä tehneet ovat perustaneet 
päätöksensä johonkin muuhun kuin sisäministeriön esiselvitykseen. 

 

Suomen Pokerinpelaajat ry 

 

Wille Rydman   Aki Pyysing  

Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja 

 

 


