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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuoden 2019 alussa monopolijärjestelmästä li-
senssijärjestelmään siirtymisen vaikutuksia Ruotsin uhkapelimarkkinaan, siinä toimiviin uh-
kapeliyhtiöihin ja Ruotsin valtion uhkapelituottoihin. Työn tavoitteena oli saada ajankoh-
taista tietoa tapauksesta heti sen tapahtumisen jälkeen, ymmärtää uhkapelimarkkinaa ja 
lisenssijärjestelmää kokonaisvaltaisemmin sekä myös pohtia, miten saatua tietoa voisi so-
veltaa myös kotimaan uhkapelimarkkinalla. 
 
Työ toteutettiin laadullisin menetelmin tapaustutkimuksena, jossa tapauksena toimi lisens-
sijärjestelmän käyttöönotto ja tutkimuksen kohteiksi valikoitui kolme Ruotsin pörssiin listau-
tunutta uhkapeliyhtiötä, Betsson AB, Kindred Group Plc ja LeoVegas AB. Lisäksi tutkittiin 
myös tapauksen vaikutuksia kokonaismarkkinaan, entisiin monopoliyhtiöihin sekä valtion 
tuloihin. Opinnäytetyössä käytettiin enimmäkseen sekundäärilähteitä, kohdeyritysten talou-
dellisia lukuja tutkittiin vuosikertomuksista saadulla aineistolla, kun taas viitekehyksenä toi-
minutta tapausta ja sen kontekstia pyrittiin kuvaamaan tarkasti monipuolisen aineiston poh-
jalta, vuosikertomusten, lakitekstien, valtion julkaisujen, aikaisempien tutkimusten ja erilais-
ten mediajulkaisujen lisäksi aineistoa saatiin myös suoraan Ruotsin uhkapeliviranomai-
selta. 
 
Opinnäytetyön tulokset osoittavat tutkitun tapauksen selkeästi negatiiviset taloudelliset vai-
kutukset kohdeyrityksiin, etenkin niiden liikevaihto ja liikevoittoprosentti kärsivät selvästi li-
senssijärjestelmän käyttöönoton tuomasta sääntelystä, kohdeyritysten markkinointikustan-
nukset eivät kasvaneet runsaasti uhkapelimarkkinoinnin avaamisesta huolimatta, vaan 
kahdella kolmesta yrityksestä ne jopa laskivat. Ruotsin valtion uhkapelituottoihin tapaus 
vaikutti pohjimmiltaan positiivisesti, mutta koronaviruspandemian vaikutukset jäivät vielä 
selvittämättä. Monopoliyhtiöiden tulokseen tapaus ei lopulta juurikaan vaikuttanut, koko-
naismarkkinan tilanne taas on mielenkiintoinen, sillä lukujen valossa markkina kasvoi, 
mutta analyysin perusteella se kuitenkin supistui, todennäköisesti virheellisten aikaisem-
pien arvioiden takia. 
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella Suomellekin voisi olla sekä taloudellisista syistä, että 
pelihaittojen torjunnan kannalta kannattavaa siirtyä monopolijärjestelmästä lisenssijärjes-
telmään, mutta tämä olisi tehtävä kaikkien osapuolten kannalta järkevästi, kiristämättä lii-
kaa sääntelyä. 
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1 Johdanto 

Internetin yhdistettyä tietokoneet toisiinsa maailmanlaajuisesti, vaikutti se myös uhkape-

lialaan merkittävästi ja vuonna 1994 perustetun ensimmäisen online-kasinon lanseeraami-

sesta asti ala on ollut jatkuvien muutosten kohteena. Näistä muutoksista ovat useimmiten 

vastanneet eri maiden valtiolliset sääntelyelimet, joiden syyt ovat vaihdelleet pelihaittojen 

torjumisesta pelkoon rahavirtojen valumisesta ulkomaille. Osassa maista on yritetty kieltää 

pelaaminen kokonaan, kun taas toisissa on pyritty sääntelemään markkinaa eri tavoin, 

tässä opinnäytetyössä tätä sääntelyä tarkastellaan lisenssijärjestelmän kautta, joka on ol-

lut viime aikoina suurimman osan erityisesti Euroopan maista suuntana. 

 

Entisenä ammattipelaajana olen seurannut uhkapelialaa tarkasti jo vuosituhannen alku-

vuosista asti ja seuraan sitä edelleen aktiivisesti. Kun aikaisemmin myös Suomesta tut-

tuun monopolijärjestelmään luottaneessa länsinaapurissamme tehtiin päätös ottaa käyt-

töön kaikille toimijoille avoin lisenssijärjestelmä vuoden 2019 alusta lähtien, kiinnostuin 

heti asiasta, olen muutenkin seurannut Ruotsin tilannetta uhkapelialalla jo pitkään, erityi-

sesti, koska huomattavan moni suurista ja keskikokoisista toimijoista Euroopan uhkapeli-

markkinalla tulee Ruotsista. Myös vaikutus Suomen tilanteeseen kiinnosti, Suomenkin ti-

lanne uhkapelimonopolin suhteen elää jatkuvasti ja lukuisissa asioissa edelleen seurataan 

Ruotsin mallia. Vuonna 2019 myös oma monopoliyhtiömme Veikkaus on saanut painetta 

muun muassa tuloksen priorisoinnista peliongelmaisten kustannuksella (Talouselämä 

2019) ja toistuvasta liian aggressiivisesta markkinoinnista (Helsingin Sanomat 2019) ja 

poliitikotkin ovat nostaneet esille tarpeen tarkastella monopolin tilaa lähemmin esimerkiksi 

sen jakamien rahojen korvamerkkaamisen eri kohteille toisin kuin hallituksen päättämien 

verovarojen jakamisen. Kohteet ja jakoperusteet ovat olleet ainakin osittain hyvin kyseen-

alaisia, kuten Liberan raportti (2017) kertoo. Suomen uhkapelimarkkinan tilanne ei ole ai-

van täysin verrattavissa Ruotsin vastaavaan, Suomessa monopolilla on vielä suurempi 

osuus kokonaismarkkinasta, eikä muita kotimaisia uhkapeliyrityksiä ole Ahvenanmaan 

PAF:a lukuun ottamatta, mutta myös Suomen kantilta on kuitenkin erittäin kiinnostavaa 

seurata, miten lisenssijärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa Ruotsin uhkapelimarkkinaan.  

 

Aihe on hyvin ajankohtainen koko Euroopassa useiden maiden jo siirryttyä lisenssijärjes-

telmään ja monien muiden seuratessa perässä joko jo tehtyjen päätösten tai alustavien 

esitysten muodossa. Esimerkiksi Hollanti ja Saksa ovat tulevien vuosien aikana siirty-

mässä lisenssijärjestelmään, Suomen jäädessä Norjan kanssa yksin puolustamaan mono-

polijärjestelmiään. Myös EU:n tavoitteena oleva digitaalinen sisämarkkina voisi antaa pai-

netta Suomen monopolijärjestelmän purkamiseen, vaikka tähän asti pelihaittojen torjumi-

nen onkin riittänyt syyksi uhkapelimonopolin ylläpitämiseen. 
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1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 

Uhkapelilisenssijärjestelmä on otettu Ruotsissa käyttöön vasta vuoden 2019 alusta lähtien 

eikä sitä ole vielä ehditty juurikaan tutkia, joten tilanne on erityisen otollinen tapauksen tar-

kastelemiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti li-

senssijärjestelmän käyttöönoton merkitys ja sen tuomat muutokset uhkapelimarkkinaan. 

Uhkapelimarkkina on äärimmäisen kilpailtu ja erityislaatuinen markkina sen haittoja ai-

heuttavan, mutta paljon tuloja tuovan luonteensa takia ja tämä tasapainottelu tuo siihen 

myös mielenkiintoisen lisänsä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten lisenssijärjestel-

män käyttöönotto on vaikuttanut Ruotsin uhkapelimarkkinaan, uhkapelimarkkinalla toimi-

viin pörssiyhtiöihin ja entisiin monopoliyhtiöihin sekä valtion tuloihin uhkapelimarkkinasta. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaus 

Opinnäytetyön päätutkimusongelma: 

- Miten lisenssijärjestelmän käyttöönotto on vaikuttanut Ruotsin uhkapelimarkkinaan 
ja uhkapeliyhtiöihin? 

 

Alaongelmat: 

- Ovatko vaikutukset olleet erilaisia valtionyhtiöihin kuin julkisiin pörssiyhtiöihin ja 
millä tavalla? 

- Minkälaisia eroja on ollut vaikutuksissa pörssiyhtiöihin? 
- Miten valtion tuotot ovat muuttuneet? 
- Olisiko vastaavan järjestelmän käyttöönotto mahdollista Suomessa ja mitä vaiku-

tuksia sillä olisi? 
 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain Ruotsin uhkapelimarkkinaa ja Ruotsin pörssiin 

listautuneita uhkapeliyhtiöitä. Tutkimuksen kohteena olleet yritykset on rajattu niin, että 

mukaan on otettu vain ensisijaisesti uhkapeliä tarjoavat yhtiöt, joilla on riittävän suurta toi-

mintaa Ruotsin uhkapelimarkkinalla. Esimerkiksi enimmäkseen alustaratkaisuja muille pe-

lintarjoajille tarjoavat yhtiöt on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle, vaikka ne tarjoaisivat 

myös itse pelejä, samoin niin sanottua affiliate-toimintaa harjoittavat eli pelaajia uhkapeli-

sivustoille ohjaavat yhtiöt on rajattu tutkimuksesta pois muiden uhkapelialalla toimivien, 

mutta peliä tarjoamattomien yritysten ohella. 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö on rakennettu perinteisen tutkielman rakennemallia seuraten, jakautuen 

kuuteen päälukuun. Opinnäytetyö on toteutettu laadullisella menetelmällä, tutkimusstrate-

giana on käytetty tapaustutkimusta. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatetaan aiheeseen, 
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selvitetään työn tavoitteet ja tarkoitus sekä määritetään tutkimusongelmat ja rajataan tutki-

muksen kohteet. Johdannon jälkeen, toisessa ja kolmannessa luvussa keskitytään opin-

näytetyön teoriaosaan eli viitekehykseen ja tietoperustaan. Toisessa luvussa tarkastellaan 

Ruotsin uhkapelimarkkinaa ja kolmannessa selvitetään uhkapelilisenssijärjestelmää. Nel-

jäs ja viides luku käsittelevät itse tapaustutkimuksen empiiristä osaa, neljännessä luvussa 

esitellään kohteena olevat yritykset ja käytetyt tutkimusmenetelmät sekä mittarit. Viiden-

nessä luvussa taas esitellään työn tulokset. Viimeinen kuudes luku on tutkimuksen poh-

dintaosio johtopäätöksineen, jossa myös tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja omaa 

työskentelyä sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 Uhkapelaaminen Ruotsissa 

Uhkapelaaminen on Ruotsissa suosittu ajanviete ja sillä on myös pitkät juuret maassa. 

Ruotsin peliviranomaisen Spelinspektionenin tilaamassa ja Novuksen toteuttamassa vuo-

sittaisessa tutkimuksessa selviää, että 60 prosenttia ruotsalaisista on pelannut jotain uh-

kapeliä edellisen vuoden aikana, yli 30 prosenttia edellisen viikon aikana ja vain 17 pro-

senttia ei ole pelannut ollenkaan. Pelaamisen yleisyys on kuitenkin ollut selkeässä las-

kussa, kuten kuviosta 1 voidaan huomata, kaikissa kategorioissa pudotusta on tullut kuu-

dessa vuodessa selkeästi. Uhkapelaaminen on selvästi suositumpaa miesten kuin naisten 

keskuudessa ja vanhemmat ihmiset ovat myös todennäköisempiä pelaajia kuin nuorem-

mat. (Spelinspektionen 2019, 4-5.) Suosituimpia pelejä Ruotsissa ovat olleet arpajaiset, 

numeropelit, kuten lotto ja hevospelit. Yleisintä uhkapelaaminen on edelleen kivijalkaliik-

keissä, 48 prosenttia ruotsalaisista vastaa tutkimuksessa pelaavansa näin, seuraavaksi 

suosituinta on matkapuhelimella pelaaminen, jota harrastaa 29 prosenttia, ennen tietoko-

neen avulla pelaamista, 19 prosenttia. Myös verkossa pelataan enimmäkseen samoja pe-

lejä, suosituimmat ovat siinäkin kategoriassa numeropelit, arpajaiset ja hevospelit, mutta 

myös vedonlyönti on lähes yhtä yleistä. (Spelinspektionen 2019, 14-16.) Ylivoimaisesti 

suurin osa verkossa pelanneista ilmoittaa pelanneensa Svenska Spelin pelejä, noin 63 

prosenttia, seuraavaksi suosituin on ATG 17 prosentin osuudella, muiden jäädessä 4 pro-

senttiin tai alle. 25 prosenttia verkossa ei tiennyt, missä oli pelannut. (Spelinspektionen 

2019, 19.) 

 

 

Kuvio 1. Ruotsalaisten pelaamisen yleisyys (Novus 2019) 

 

2.1 Historia 

Uhkapelaaminen Ruotsissa on mitä luultavimmin perua jo ainakin viikinkien ajoilta, erään 

legendan mukaan jopa maakiista Norjan kanssa 1000-luvulla ratkaistiin noppapelin avulla 
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(Gambling.com 2018). Ruotsissa oli järjestetty arpajaisia erilaisiin erityistarkoituksiin jo ai-

nakin 1700-luvun alkupuolella, esimerkiksi vuonna 1715 patsaan pystyttämiseksi Kustaa 

Aadolfin torille Tukholmaan. Valtiollisen uhkapelaamisen historian Ruotsissa voidaan sa-

noa alkaneen vuosisadan loppupuolella, vuonna 1771 valtiojohto ilmoitti arpajaisten pe-

rustamisesta ja kun kaksi vuotta myöhemmin suoritettiin ensimmäinen numerolottoar-

vonta, arpajaiset sijoitettiin erityisen viraston alle. Näitä arpajaisia järjestettiin säännölli-

sesti vuoteen 1840 asti. (Svenska Penninglotteriet AB 1970.) Varsinainen arpajaisyhtiö 

perustettiin vuonna 1897, kun eräät yksityishenkilöt etsivät rahoitusta Tukholman mes-

suille ja päätyivät ehdottamaan arpajaisia. Hallituksen hyväksyttyä hakemuksen syntyi val-

tion lottoyhtiön Penninglotterietin esiaste Lotteriexpeditionen, joka ryhtyi järjestämään 

raha-arpajaisia, joiden tuotoilla rahoitettiin erilaisia ennalta määrättyjä kulttuuritarkoituksia. 

 

Vuonna 1934 perustettiin vedonlyöntiyhtiö AB Tipstjänst hillitsemään laitonta vedonlyöntiä 

urheilukilpailujen yhteydessä, katsottiin että yhden laillisen yhtiön kautta uhkapelejä olisi 

mahdollista tarjota turvallisemmissa ja säännöstellymmissä muodoissa, joten Tipstjänst 

saikin yksinoikeuden järjestää vedonlyöntiä Ruotsissa. Joitakin vuosia myöhemmin Ruot-

sin valtio otti monopoliaseman haltuunsa, kun ensin vuonna 1939 Penninglotteriet siirtyi 

valtiolle ja vuonna 1943 valtio otti haltuunsa Tipstjänstin osake-enemmistön.  

 

Arpajais- ja vedonlyöntiyhtiöt yhdistettiin vuonna 1997 yhdeksi valtion monopoliyhtiöksi, 

Svenska Speliksi ja uuden arpajaislain myötä hallitus sai mahdollisuuden myöntää kolik-

kopelien pelaamista koskevia lupia ravintoloissa tarjoilulupien kanssa, joten Svenska Spel 

alkoi tarjota peliautomaatteja Jack Vegas -nimikkeellä. Svenska Spel siirtyi myös verk-

koon aloittamalla online-pelien tarjoamisen Vakioveikkauksen, Jokerin, Loton ja Kenon 

muodossa vuonna 1998. Sen lisäksi perustettiin uusi tytäryhtiö Casino Cosmopol, jonka 

tehtäväksi tuli perustaa Ruotsiin kansainvälisiä kasinoita. Näistä ensimmäinen avattiinkin 

Sundsvalliin vuonna 2001 ja kahden vuoden sisällä avattiin kasinot myös Malmössä, Gö-

teborgissa ja Tukholmassa. Svenska Spel lanseerasi online-pokerin vuonna 2006 ja kym-

menen vuotta myöhemmin pelattaviksi tulivat myös uudet pelimuodot, kuten e-urheilu ja 

fantasiaurheilu. Vuonna 2014 Svenska Spel otti käyttöön pakollisen rekisteröitymisen kai-

kissa peleissään, lukuun ottamatta Lottoa ja Casino Cosmopolia. Vuonna 2018 Svenska 

Spelin peliliiketoiminta jaettiin kolmeen erilliseen liiketoiminta-alueeseen uutta uhkapelila-

kia silmällä pitäen. AO Tur käsittäisi onnenpelit eli numeropelit ja arpajaiset, esimerkiksi 

Lotto ja Keno. AO Sport & Casino sisältäisi urheiluvedonlyönnin ja nettikasinon ja AO Ca-

sino Cosmopol ja Vegas saisivat jatkaa normaalisti. (Svenska Spel 2020.) 
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Myös hevosista vedonlyönti on ollut Ruotsissa hyvin suosittua, nykyaikaisessa muodos-

saan se aloitettiin vuonna 1923, kun totalisaattori eli toto saapui Ruotsiin ja ravi- ja laukka-

ratojen annettiin järjestää vedonlyöntiä hevosista. Toto-pelejä tarjottiinkin lähinnä vain ra-

tojen yhteydessä siihen asti, kunnes vuonna 1974 perustettiin peliyhtiö ATG ja hevospelit 

avattiin pelattaviksi maan kaikissa postitoimistoissa. ATG:lla oli monopoliasema hevos-

peleissä vuoden 2018 loppuun asti, mutta toisin kuin muut monopoliyhtiöt, se ei ole valtion 

omistama, vaan omistajina ovat pysyneet alusta asti Ruotsin raviurheilun keskusliitto ja 

laukkaurheiluliitto. (ATG 2020.) 

 

 

 

2.2 Uhkapelimarkkinan tila ennen lisenssijärjestelmän käyttöönottoa 

Maailmanlaajuinen uhkapelimarkkina on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja sen en-

nustetaan kasvavan myös tulevaisuudessa, erityisesti verkossa ja mobiililaitteilla pelaami-

sen ansiosta. Kuviossa 2 nähdään tämän vuosituhannen muutokset markkinan koossa ja 

myös segmentteihin eriteltyinä, uhkapelimarkkina on kaksinkertaistunut vajaassa kahdes-

sakymmenessä vuodessa ja sen odotetaan kasvavan 500:n miljardiin dollariin vuoteen 

2022 mennessä. Verkkopelaamisen suosion kasvusta huolimatta, suosituimmat pelaami-

sen muodot ovat pysyneet samoina, kasinot, Pohjois-Amerikan intiaanikasinot mukaan lu-

kien ja erilaiset arpajaiset ovat säilyttäneet edelleen johtoasemansa. (GBGC 2017.)  

 

 

Kuvio 2. Maailman uhkapelimarkkinan koko (GBGC 2017) 
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Euroopassa uhkapelimarkkina on muuttunut viime vuosina huomattavasti, vielä vuonna 

2009 suuressa osassa maista, kuten Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, Pohjois-

maissa ja useissa Itä-Euroopan maissa uhkapelaaminen oli valtion monopolin käsissä tai 

vaihtoehtoisesti esimerkiksi Saksan, Irlannin, Sveitsin ja Kreikan tapaan, siihen ei kohdis-

tettu minkäänlaista säännöstelyä ainakaan verkossa pelaamisen osalta. Kuviosta 3 näh-

dään, kuinka kymmenessä vuodessa lähes kaikki EU:n ja Euroopan talousalueen valtiot 

ovat siirtyneet tai siirtymässä verkkopelaamista säännöstelevään lisenssijärjestelmään, 

ainoastaan Suomi ja Norja ovat ylläpitäneet valtion uhkapelimonopolin vuoteen 2019 il-

man suunnitelmaa lisenssijärjestelmän käyttöönotosta. Irlannissa, Hollannissa ja Slovaki-

assa on käynnistetty muutostyöt lisenssijärjestelmään siirtymisestä. (EGBA 2019.) Sak-

sassa hyväksyttiin lakimuutos lisenssijärjestelmään siirtymisestä vuoden 2021 heinä-

kuussa, verkossa uhkapelaaminen on vedonlyöntiä lukuun ottamatta ollut aikaisemmin lä-

hes kaikissa osavaltioissa periaatteessa kiellettyä, mutta EU:n sisäisten pelintarjoajien uh-

kapelien pelaamisesta ei ole kuitenkaan pelaajille tullut sanktioita, muutoksen voimaantu-

loon asti aiotaan Saksassa soveltaa entistä tiukempaa valvontaa. (iGB 2020.) Sloveniassa 

tilanne ei ole täysin selkeä, markkinan avaamista ajanut lakiesitys ehdittiin jo hyväksyä, 

ennen kuin se viikkoa myöhemmin ajettiin alas. Käytännössä valtion monopoli hallitsee ai-

nakin urheiluvedonlyöntiä ja arpajaisia, mutta arvioiden mukaan ulkomaiset toimijat hallit-

sevat kuitenkin 85 prosenttia verkossa pelaamisen markkinasta. (Acasino 2019.) 

 

 

Kuvio 3. Uhkapelisäännöstely Euroopassa (EGBA 2019) 
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Euroopan uhkapelimarkkina oli vuonna 2018 arvostetun H2GC-analyysiyhtiön mukaan 

hieman yli 100 miljardin euron arvoinen. 77 prosenttia Euroopan uhkapelimarkkinasta oli 

edelleen kivijalkaliikkeissä pelaamista ja 23 prosenttia pelaamisesta tapahtui verkossa. 

Verkossa tapahtuvasta uhkapelaamisesta selvästi suosituimmat segmentit olivat vedon-

lyönti ja kasinopelit. Kuvio 4 esittää Euroopan uhkapelimarkkinan koon, verkossa ja mobii-

lilaitteilla tapahtuvan pelaamisen määrän, sekä näiden keskimääräisen vuosittaisen kas-

vun. Kuten kuviosta 4 huomataan, uhkapelaamisen kokonaismarkkina Euroopassa on 

kasvanut melko hitaasti ja kasvun odotetaan ennusteen mukaan hidastuvan myös jat-

kossa. Verkossa tapahtuva pelaaminen on kasvanut nopeasti ja kasvattanut osuuttaan 

kokonaismarkkinasta reilusti kasvaen 2014-2018 välillä vuosittain 12,6 prosenttia, kun ko-

konaismarkkina kasvoi samana aikana vain 3,5 prosenttia vuosittain. Verkkopelaamisen 

ennustetaan kasvavan jatkossakin kokonaismarkkinaa nopeammin, mutta kuitenkin sel-

västi aikaisempaa hitaammin. Mobiilipelaaminen on ollut nopeimmin kasvava uhkapeli-

markkina ja sen osuus verkkopelaamisesta on noussut kymmenessä vuodessa 2 prosen-

tista yli 40 prosenttiin ja sen odotetaan kasvavan verkossa tapahtuvan uhkapelaamisen 

markkinaa selvästi nopeammin myös jatkossa ja ottavan verkkopelaamisesta yli 50 pro-

sentin osuuden tulevina vuosina. (LeoVegas 2019, 10-12.) 

 

 

Kuvio 4. Euroopan uhkapelimarkkina 2008-2023 (H2GC & LeoVegas) 

 

Ruotsin uhkapelimarkkina oli valtion monopolin hallussa ainakin teoreettisella tasolla vuo-

den 2018 loppuun asti, mutta vaikka uhkapelimarkkina onkin kokonaisuudessaan kasva-

nut, valtion monopoliyhtiöiden osuus markkinasta on pienentynyt ja ulkopuolisten toimijoi-

den osuus taas kasvanut huomattavasti. Ruotsin peliviranomaisen, Spelinspektionenin, 

liitteessä 1 uhkapelimarkkinan toimijoiden liikevaihtoa kuvaavien tilastojen mukaan, 

vuonna 2018 valtion monopolin ulkopuolisten toimijoiden hallussa oli jo lähes 30 prosent-

tia koko Ruotsin uhkapelimarkkinasta. Näiden tilastojen perusteella on laadittu kuvio 4, 

joka selvittää Ruotsin uhkapelimarkkinan muutosta vuodesta 2001 vuoteen 2018, ennen 
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lisenssijärjestelmän käyttöönottoa. Kuviosta 5 nähdään kokonaismarkkinan voimakas 

kasvu läpi kuluvan vuosituhannen ja huomataan myös valtion monopoliyhtiöiden koko-

naiskasvun olleen huomattavasti heikompaa, viimeisten kymmenen vuoden aikana käy-

tännössä olematonta. Vuonna 2018 säänneltyjen toimijoiden liikevaihto onkin samalla ta-

solla kuin 2009. Kokonaismarkkinan kasvu on siis ollut sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden 

kasvun ansiota ja niiden liikevaihto onkin noussut viidessätoista vuodessa reilusti, päätyen 

jo aikaisemmin mainittuun lähes 30 prosentin osuuteen koko markkinasta. (Spelinspektio-

nen 2019a.) 

 

 

Kuvio 5. Ruotsin uhkapelimarkkinan koko 2001-2018 

 

Valtionkonttorin selvityksen mukaan, Ruotsin uhkapelimarkkinasta valtion monopoliyhtiöllä 

Svenska Spelillä oli vuonna 2018 37 prosentin osuus ja hevospelien monopoliyhtiöllä 

ATG:lla 17 prosentin osuus. Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen markkinaosuus oli 16 

prosenttia ja ravintolakasinoiden 1 prosentti. Sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden osuus oli 

hieman alle 30 prosenttia. (Statskontoret 2019:6, 27.) Näiden sääntelemättömien toimijoi-

den osuuksien erittely ei tässä vaiheessa onnistu, koska ne eivät ole olleet Ruotsin lain 

piirissä, eivätkä ole julkistaneet Ruotsin lukemiaan, suurimpina pidettiin kuitenkin esimer-

kiksi Kindrediä, Betssonia, Bet 365:a, LeoVegasia ja Betfairia, jotka ovat kaikki kotoisin 

Ruotsista tai Isosta-Britanniasta (LeoVegas 2019, 12). Ruotsin valtion uhkapelituotot olivat 

säännöstellyn markkinan tapaan pysyneet paikallaan noin 6 miljoonassa kruunussa, 

vaikka kokonaismarkkina olikin kasvanut selkeästi. Aikaisemmin kuviossa 1 esitettyjen 

ruotsalaisten uhkapelaamisen yleisyyttä kuvanneiden tietojen mukaan aikaisempaa har-

vempi pelaa uhkapelejä, joten aikaisempaa pienempi osa ruotsalaisista pelaa yhä enem-

män rahaa uhkapeleihin. Vuonna 2018 verkossa tapahtuva uhkapelaaminen ohitti markki-

naosuudessa kivijalkapelaamisen Ruotsissa, suurimmaksi osaksi taustalla on sääntele-
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mättömien toimijoiden markkinaosuuden kasvu, mutta myös monopoliyhtiöissä verkkope-

laamisen osuus on kasvanut. Kuviossa 6 tarkastellaan Ruotsin uhkapelimarkkinaa pelityy-

peittäin, arpajaiset ja numeropelit ovat myös markkinaosuudeltaan suurimmat 37 prosen-

tin osuudella, urheiluvedonlyönti ja hevospelit seuraavaksi suurimpia 20 ja 17 prosentin 

osuuksillaan. Nettikasino on eniten kasvava segmentti 13 prosentin osuudellaan ja pie-

nemmillä osuuksilla tulevat vielä kivijalkakasinot, peliautomaatit, pokeri ja muut pelit. 

(Statskontoret 2019:6, 30-34.) 

 

 

Kuvio 6. Ruotsin uhkapelimarkkina 2018 pelityypeittäin (Spelinspektionen & H2GC) 

 

2.3 Uusi uhkapelilaki 

Ruotsin valtiovarainministeriö julkaisi 5.4. 2018 tiedotteen, jonka mukaan maassa otettai-

siin 1.1.2019 käyttöön laki uudelleen säännellystä uhkapelimarkkinasta ja kaksi päivää 

myöhemmin parlamentti hyväksyi sen. Pelitutkimuksia oli tehty Ruotsissa jo 14 vuotta ja 

ministeri Ardalan Shekarabin mukaan Ruotsi oli pakotettu ottamaan uhkapelimarkkinan 

kontrolli takaisin, koska monopoliyhtiöiden ulkopuoliset toimijat olivat kaapanneet jo liian 

suuren osan markkinasta, joten Ruotsin valtion osuus uhkapelistä saaduista tuotoista ei 

ollut kasvanut samassa suhteessa markkinan kanssa. Shekarabin mukaan uhkapeliä käy-

tettiin myös rikolliseen toimintaan ja sääntelemättömillä toimijoilla kuluttajansuoja tai uhka-

peliongelmaisiin suhtautuminen eivät olleet toivotulla tasolla. (Finansdepartementet 2018.) 

 

Ruotsin uusi uhkapelilaki tuli voimaan vuoden 2019 alusta ja avasi säännellyn uhkapeli-

markkinan yksityisille toimijoille monopoliyhtiöiden rinnalle. Uusi laki jakoi markkinan kol-

meen osaan, edelleen valtion monopolin hallinnassa oleviin kivijalkakasinoihin ja peliauto-

maatteihin, voittoa tavoittelemattomiin arpajaisiin ja bingoihin sekä kaikille uhkapelilisens-

sin saaneille toimijoille avoimeen kaupalliseen osaan. 
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Valtiolle myönnetty sektori käsittää kivijalkakasinot, joita saa olla Ruotsissa maksimissaan 

neljä ja peliautomaatit, jotka eivät Ruotsissa voi antaa voittoja rahana. Kasinoilla saa tar-

jota erilaisia kasinopelejä, peliautomaatteja ja pokerivariantteja. Asiakkaiden tulee rekiste-

röityä kasinoille aina käydessään, kasinojen täytyy pitää kirjaa kävijöistä rikosten estä-

miseksi ja havaitsemiseksi sekä sen lisäksi myös kameravalvonnalla tarkkailla tilojaan. 

(Gambling Act 2018:1138.) 

 

Valtion peliyhtiö Svenska Spel hallinnoi kaikkia Ruotsin peliautomaatteja, näitä Vegas-pe-

liautomaatteja voi sijaita kasinojen lisäksi hotelleissa ja ravintoloissa, jos näillä on alkoholi-

lisenssi sekä myös bingon yhteydessä, peliautomaattien enimmäismäärä Ruotsissa on 

7500 kappaletta. Peliautomaattien tarjoamiseen vaaditaan kaupallisen uhkapelaamisen 

lisenssi paikan omistajalta, automaatteja hallinnoivan Svenska Spelin valtiollisen lisenssin 

lisäksi. Peliautomaatit eivät voi maksaa voittoja rahana, vaan esimerkiksi poletteina tai 

vastaavina. Vegas-peliautomaattien panokset voivat olla vain 1-6 kruunua ja maksimivoi-

tot 600 kruunun arvoisia, Vegas-automaatteja voi yhdessä paikassa olla enintään viisi ja 

peliautomaatit mahdollistaakseen ravintolan liikevaihto on oltava vähintään miljoona kruu-

nua. Peliautomaattien tuotto ei myöskään saa ylittää ravintolan muuta myyntiä. (Svenska 

Spel 2020a.) 

 

Toinen sektori, yleisen edun tarkoitukseen järjestetty uhkapelaaminen tarkoittaa tässä 

voittoa tavoittelemattomien yhdistysten tai rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen järjes-

tämää arpajaistoimintaa tai bingoa. Näiden järjestöjen tarkoituksena tulee olla yleisen hyö-

dyn edistäminen maassa ja niiden toiminta ei saa olla riippuvaista uhkapelituloista, nämä 

järjestöt eivät tarvitse uhkapelilisenssiä tarjotakseen arpajaisia tai bingoa. Bingoa tällaiset 

järjestöt voivat tarjota, jos palkinnot ovat nähtävissä paikalla ja voidaan olettaa bingon tuo-

van kohtuullista voittoa, etusijalla ovat järjestöt, jotka ajavat lasten ja vammaisten asiaa. 

Arpajaisia voi järjestää kunnallisesti oikeushenkilö, joka toimii kunnan alueella ja arpajais-

ten järjestäjän tulee olla rekisteröitynyt voidakseen näitä tarjota. 

 

Kolmas ja tämän tutkimuksen kannalta tärkein sektori on kaupallinen uhkapeli, johon vaa-

ditaan aina asiaankuuluva uhkapelilisenssi. Sillä tarkoitetaan verkossa järjestettäviä kasi-

nopelejä, bingoa ja onlinepeliautomaatteja sekä kaikkea vedonlyöntiä, myös hevospelejä. 

Myös ravintolat, hotellit ja muut, jotka tarjoavat peliautomaatteja sekä erilaiset korttipelitur-

naukset ja tavarapalkintoja tarjoavat pelikoneet sisältyvät tähän, samoin kuin kansainväli-

sillä aluksilla tapahtuva uhkapelin tarjoaminen. Näillä aluksilla voi uhkapelilisenssillä tar-

jota kasinopelien lisäksi erilaisia peliautomaatteja, palkintoina voi olla poletteja, tavaroita 

tai ainoana poikkeuksena, myös käteistä rahaa. Korttipeliturnauksissa on tarkat säännöt 
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pelaajien määrästä ja niiden järjestäjät eivät saa järjestää muuta uhkapeliä, eivätkä ottaa 

panosten lisäksi muita maksuja pelaajilta. Vedonlyöntiin ja verkossa tarjottaviin peleihin 

lisenssin tarvitsevat yksityisten toimijoiden lisäksi myös entiset monopoliyhtiöt Svenska 

Spel ja ATG. 

 

Uhkapelin tarjoajien tulee rekisteröidä kaikki pelaajat ja ainoastaan ihmiset, joilla on vaki-

tuinen osoite Ruotsissa, voivat rekisteröityä verkkopelaajiksi. Rekisteröityessään pelaajien 

tulee todistaa henkilöllisyytensä ja kaikki pelaajien rahaliikenne rekisteröidään myös, pe-

lintarjoajat voivat ottaa talletuksia vastaan vain maksupalvelulaissa sovituilla tavoilla. Pe-

laajat eivät voi siirtää rahaa toisilleen. 

 

Kaikkien pelintarjoajien tulee varmistaa, että pelaajia suojellaan sosiaalisilta ja terveydelli-

siltä ongelmilta ja ongelmapelaamista valvotaan tarkkailemalla asiakkaiden pelikäyttäyty-

mistä. Pelejä ei voi tarjota alle 18-vuotiaille ja kasinot ovat kiellettyjä alle 20-vuotiailta. Ve-

donlyöntiä ei saa myöskään tarjota alaikäisten tapahtumista. Verkossa tapahtuvassa uh-

kapelaamisessa pelaajien tulee asettaa raja maksimitalletuksille ja peliautomaateissa pe-

laajien tulee asettaa tappioraja, jota ei ole mahdollista ylittää. Pelintarjoajat eivät saa tar-

jota pelaamista luotolla. Myös erilaiset bonukset ja rahapalautukset eivät ole enää sallit-

tuja, lukuun ottamatta ensitalletusbonusta, jonka voi tarjota pelaajien osallistuessa peliin 

ensimmäistä kertaa. Pelintarjoajien tulee tarjota verkossa työkalu, jolla pelaajat voivat ar-

vioida omaa pelikäyttäytymistään ja tarjota pelaajille myös mahdollisuus sulkea itsensä 

pois peleistä rajoitetuksi ajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi peleistä sulkeminen tarkoittaa 

vähintään kahdentoista kuukauden aikaa. Kaikkien pelintarjoajien tulee myös liittyä uhka-

peliviranomaisen ylläpitämään ohjelmaan, Spelpausiin, joka antaa pelaajille mahdollisuu-

den sulkea itsensä kaikkien säänneltyjen toimijoiden peleistä kokonaan, joko määrätyksi 

ajaksi tai toistaiseksi. Spelinspektionen, Ruotsin uhkapeliviranomainen, ylläpitää peleistä 

suljettujen pelaajien rekisteriä ja vahtii Spelpausin toimintaa. 

 

Uhkapelien markkinoinnin kuluttajille tulee lain mukaan olla maltillista eikä sitä voi kohdis-

taa alle 18-vuotiaisiin. Suoramarkkinointia ei saa kohdistaa pelaajiin, jotka ovat sulkeneet 

itsensä pois uhkapeleistä ja uhkapeliongelmissa auttavasta tahosta tulee myös olla mai-

ninta uhkapelimarkkinoinnissa, lukuun ottamatta radiomainoksia. Uhkapeliyritysten logoja 

tai muita uhkapeliaiheisia mainoksia ei saa olla alaikäisille suunnatuissa sponsorituot-

teissa. Sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden mainontaa ei saa näkyä televisiossa tai kuulua 

radiossa. (Gambling Act 2018:1138.) 
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3 Uhkapelilisenssijärjestelmä 

Uhkapelilisenssijärjestelmällä tarkoitetaan uhkapelialalla käytettyä järjestelmää, jossa ra-

hapelien toimeenpaneminen edellyttää lisenssiä kaikilta uhkapeliyrityksiltä. Järjestelmää 

valvoo uhkapeliviranomainen, Ruotsin tapauksessa Spelinspektionen, joka myöntää li-

senssit, valvoo lisenssinhaltijoiden toimintaa, tutkii väärinkäytöksiä ja tarvittaessa rankai-

see niistä. Aikaisemmassa monopolijärjestelmässä rahapelaamisen tarjoamisesta vastasi-

vat yksinoikeudella valtionyhtiö Svenska Spel ja hevospeliyhtiö ATG sekä erilaiset voittoa 

tavoittelemattomat järjestöt. ATG jakoi tuottonsa hevosurheilun tukemiseen, järjestöjen 

järjestämien arpajaisten tuotto käytettiin liikuntajärjestöjen toimintaan ja Svenska Spelin 

tuotot taas tilitettiin valtiolle. Valtionyhtiö Svenska Spel ei ollut vuoden 2019 alkuun asti 

verovelvollinen, mutta hevosurheilun omistama ATG joutui maksamaan valtiolle arpajais-

veroa 35 prosenttia tuotoistaan. Lisenssijärjestelmässä molempien tulee hakea lisenssi 

tarjoamiinsa peleihin, ja molemmat ovat myös kaikkien muiden kaupallisten toimijoiden ta-

paan uuden 18 prosentin uhkapeliveron alaisia. (ATG 2019, 47; KKV 2019; 37.) 

 

3.1 Ruotsin uhkapelimarkkinan lisenssit 

Ruotsin uhkapelilisenssijärjestelmä kattaa kuusi erilaista lisenssiä ja joitakin niiden yhdis-

telmiä: 

• Valtion omistamien pelien lisenssi - voi hakea vain valtionyhtiö Svenska Spel, si-

sältää kivijalkakasinolla tarjottavat kasinopelit, korttipelit ja peliautomaatit, kaikki 

peliautomaatit ja jotkut arpajaiset, esimerkiksi raaputusarvat.  

• Yhteisen hyvän pelien lisenssi - voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat hakea, 

kattaa erilaiset arpajaiset ja bingon, kaikissa tapauksissa ei tarvitse hakea lisens-

siä, vaan kunnallinen rekisteröinti saattaa riittää  

• Kaupallisen kivijalassa tarjottavan uhkapelin lisenssi - alkoholia tarjoavat ravintolat 

ja hotellit sekä huvipuistot voivat hakea, kattaa Svenska Spelin omistamien peliau-

tomaattien tarjoamisen omissa tiloissa, sekä joitain kasinopelejä ja korttipelitur-

nauksia 

• Kansainvälisillä vesillä tarjottavan uhkapelaamisen lisenssi - kansainvälisillä aluk-

silla toimivat uhkapelin tarjoajat voivat hakea, käytännössä siis PAF, sisältää tarjo-

ajan omat peliautomaatit ja rajoitetusti kasinopelejä 

• Kaupallisen verkossa tarjottavan uhkapelin lisenssi - kaikki toimijat, jotka täyttävät 

lakisääteiset vaatimukset voivat hakea, kattaa nettikasinopelit, nettipeliautomaatit, 

nettipokerin ja nettibingon 
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• Vedonlyöntilisenssi - jälleen kaikkien lakisääteisten vaatimusten täyttävien toimijoi-

den haettavissa, lisenssi kattaa kaiken verkossa ja maissa tarjottavan vedonlyön-

nin, myös hevospelit 

 

Samat kaupalliset toimijat voivat siis hakea kahta viimeistä lisenssiä, myös yhdessä, ve-

donlyöntilisenssin saanut toimija ei ole velvoitettu, mutta voi tarjota myös kivijalassa ve-

donlyöntiä agentin kautta, agentti ei tarvitse omaa lisenssiä, mutta joutuu rekisteröitymään 

uhkapeliviranomaiselle. Uhkapelilisenssit ovat tarkoitettu ainoastaan B2C toimijoille ja 

alusta- tai peliohjelmistotoimittajat eivät ole oikeutettuja lisenssiin, mutta kaikkien hakijoi-

den pelijärjestelmien tulee olla riippumattoman ja arvostetun testauslaitoksen sertifioimia 

ja uhkapeliviranomaisen teknisten määräysten mukaisia. Lisenssejä myönnetään toimi-

joille, joilla katsotaan olevan riittävä tietotaito, kokemus ja organisaatio toiminnan pyörittä-

miseen ja oletettavasti toimivat lakien ja määräysten rajoissa. Lisenssin hakijoiden tulee 

toimittaa ruotsin kielellä itse hakemusten lisäksi suuri määrä erilaisia dokumentteja liiketoi-

mintasuunnitelmineen ja taloudellisine selvityksineen. Lisenssi on mahdollista saada enin-

tään viideksi vuodeksi kerrallaan, uhkapeliviranomainen voi tarvittaessa myöntää sen 

myös lyhyemmäksi ajaksi. (ICLG 2019; Gambling Act 2018:1138.) 

 

3.2 Uhkapelilisenssien hinnat 

Uhkapelilisenssien hinnoittelussa on hyvin suurta hajontaa ja kaikilla erilaisilla lisensseillä 

ja niiden uusimisilla tai muuttamisilla on eri hinnat, peliautomaattilisenssin saa halvimmil-

laan 2 800 Ruotsin kruunulla, kun taas yhdistetty vedonlyönti- ja kaupallinen nettipelili-

senssi maksaa jo 700 000 kruunua. Kaikkien lisenssinhaltijoiden tulee myös maksaa uh-

kapeliviranomaiselle vuosittainen valvontamaksu, joka määräytyy toimijan koon mukaan, 

halvimmillaan se on alle 10 miljoonan kruunun pelikatteella 30 000 kruunua vuodessa ja 

suurimmillaan yli 500 miljoonan kruunun pelikatteella 500 000 kruunua. Tämän lisäksi uh-

kapelintarjoajien, jotka eivät ole toimineet Ruotsissa kahtatoista täyttä kuukautta, tulee 

maksaa lisäksi 450 000 kruunua jokaista lisenssiä kohti. Jokainen lisenssinhaltija, entiset 

monopoliyhtiöt mukaan lukien, on velvollinen maksamaan valtiolle pelikatteestaan 18 pro-

sentin peliveron, ainoastaan voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhteisen hyvän pelien 

lisenssillä tarjoamat arpajaiset ja bingot eivät ole verovelvollisuuden piirissä. (ICLG 2019; 

Gambling Act 2018:1138.) 

 

3.3 Uhkapelivero 

Valtiovarainministeriön direktiivi (2015:95) esittää, että valtiovallan ja yleishyödyllisten tar-

koitusten rahoitus tulisi myös lisenssijärjestelmässä säilyttää niin hyvin kuin mahdollista ja 



 

 

15 

verkossa uhkapelaamisen kysyntää tulisi kanavoida turvallisille ja kontrolloiduille pelintar-

joajille eli siis lisensoiduille toimijoille. Uhkapeliverotuksella pystytään sääntelemään näitä 

tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa toisiinsa nähden. Valtion erityistutkijan lisäksi myös verk-

kopelintarjoajien toimialajärjestö BOS antoi ulkopuoliselle toimijalle tehtävän selvittää, 

mikä olisi optimaalinen uhkapeliveron osuus Ruotsin uhkapelimarkkinalla. Tämä Copen-

hagen Economicsin suorittama tutkimus selvitti Euroopan muiden maiden lisenssijärjestel-

mien verotuksen ja arvioidun kanavoinnin kautta sekä BOS:n jäsenyrityksille suunnatun 

kyselyn avulla, millä uhkapeliveron määrällä molemmat Valtiovarainministeriön asettamat 

tavoitteet olisivat suurimmillaan. Kuvio 7. esittää uhkapeliverosta saatavien verotulojen 

laskentakaavan ja hahmottaa kuinka verotulojen määrä putoaa, jos veroaste, kanavointi 

tai volyymi pienenee. Kanavointi saadaan parhaimmilleen silloin kun kustannukset toimi-

joille ovat mahdollisimman pienet, eli kun veroaste asetetaan nollaan, mutta silloin taas 

valtio ei saa lainkaan tuloja verotuksen muodossa. Verotuksen ollessa korkea, toiminnan 

kustannukset kasvavat, suuri osa uhkapeliyhtiöistä ei näe lisenssin hankkimista enää kan-

nattavaksi, ja sitä kautta kanavointiaste laskee suuremman osan uhkapelintarjoajista toi-

miessa järjestelmän ulkopuolella, jolloin myös volyymit pienenevät ja verotuksesta saata-

vat tulot vähenevät, koska toimijat eivät ole enää verotuksen piirissä.  

 

Kuvio 7. Uhkapeliveron tuotot. (Copenhagen Economics) 

 

Eli veroasteen on pysyttävän riittävän korkealla taatakseen verotuloja, mutta kuitenkin 

myös riittävän matalalla pitääkseen kanavoinnin ja sitä kautta myös volyymin riittävän kor-

kealla. Tutkimuksen aineiston perusteella selvisi, että verotulot alkavat kääntyä laskuun, 

kun veroaste ylittää 20 prosenttia, jolloin suurempi osa toimijoista joutuu jättämään lisens-

sin hankkimatta kannattamattomana. Kuvio 8. selvittää miten veroaste ja kanavointi vai-

kuttavat verotuloihin. Kuviossa 8. verotulot ovat suurimmillaan pisteessä Y, jossa kana-

vointi on 85 prosenttia ja veroaste on 20 prosenttia. Jos Ruotsin hallitus haluaisi priori-

soida hieman enemmän kanavointia, kuin maksimoida verotuloja, esimerkiksi asettamalla 

halutun kanavointiasteen 90 prosenttiin, kuvion 8. mukaan pisteeseen X, jossa veroaste 

olisi 15 prosenttia, putoaisivat verotulot jonkin verran, mutta kanavointi olisi korkeammalla, 

jolloin suurempi osa pelaamisesta tapahtuisi turvallisemmassa ja kontrolloidummassa ym-

päristössä.  
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Kuvio 8. Kanavoinnin ja verotulojen suhde (Copenhagen Economics) 

 

Tutkimuksen mukaan optimaalinen veroaste olisi siis 15-20 prosenttia, kuviossa 6, välillä 

X-Y, riippuen Ruotsin valtiovallan tärkeysjärjestyksestä. Myös hallituksen asettaman eri-

tyistutkijan komissio päätyi samaan tulokseen, koska lopulliseksi uhkapeliveroprosentiksi 

määritettiin 18 prosenttia. (Copenhagen Economics 2016.) 

 

3.4 Lisenssijärjestelmän käyttöönotto Ruotsissa 

Syyskuussa 2015 Ruotsin hallitus päätti asettaa erityistutkijan selvittämään miten Ruotsin 

uhkapelimarkkina tulisi uudelleen säännellä, sillä ehdolla, että uudelleen säännelty mark-

kina perustuisi joka tapauksessa lisenssijärjestelmään, jossa kaikille toimijoille annettaisiin 

mahdollisuus hankkia uhkapelilisenssi ja luvattomat toimijat suljettaisiin pois. Lähtökoh-

tana oli, että pelaamisen tulisi olla rajoitettua, kuluttajansuojan pitäisi olla korkeaa ja sosi-

aaliset näkökohdat, kuten maltillinen markkinointi ja peliongelman ehkäisy sekä hoitami-

nen tulisi ottaa huomioon. Ruotsin uhkapelilainsäädäntö oli pahasti vanhentunutta, voi-

massa ollut arpajaislaki oli tullut voimaan jo vuoden 1995 alussa, eikä se toiminut uuden-

laisen markkinan tarpeisiin riittävän hyvin. Ulkomaisten sääntelemättömien toimijoiden 

osuus markkinasta oli kasvanut reilusti verkkopelaamisen myötä, eivätkä ne olleet Ruotsin 

lainsäädännön piirissä, joten myöskään niiden kuluttajansuoja ja valvonta eivät kuuluneet 

Ruotsin valtiolle. Suuri osa EU-maista oli jo avannut uhkapelimarkkinan kaupallisille toimi-

joille lisenssijärjestelmän muodossa ja Ruotsinkin päätettiin lähtevän tähän suuntaan tule-

vassa muutoksessa. (Finansdepartementet Dir. 2015:95, 1-3.) Ruotsin monopolijärjes-

telmä ei myöskään ollut täysin EU-oikeuden mukainen ja vaihtoehdoiksi jäivät monopolin 

tiukentaminen tai lisenssijärjestelmän käyttöönottaminen. (KKV 2019, 31.) 
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Vuoden 2017 maaliskuussa erityistutkijaksi valittu Håkan Hallstedt toimitti komissionsa 

1340-sivuisen selvityksen lisenssijärjestelmään siirtymisestä ministeri Shekarabille. Selvi-

tys painotti sitä, kuinka monimutkaista niin monimuotoisen avatun uhkapelimarkkinan hal-

linta on verrattuna kansallisten markkinoiden normaaliin sääntelyyn, minkä takia hallitusta 

kehotettiin asettamaan riippumaton tarkastaja seuraamaan ja arvioimaan alan kehitystä ja 

uuden lisenssijärjestelmän vaikutuksia, tärkeimpinä kysymyksinä markkinoiden kehittämi-

nen, kanavointi, kuluttajansuoja, turvallisuus, kansanterveys ja verotulot. Selvityksessä 

myös huomautetaan sen hetkisen lainsäädännön olleen lähinnä suoja- tai kieltolainsää-

däntö, joka perustui puhtaasti fyysiseen pelitoimintaan ja oli vanhentunutta eikä vastannut 

sen hetkistä, eikä varsinkaan tulevaa pelimarkkinaa. Tutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi 

90 prosentin kanavointi, eli tällöin vain 10 prosenttia uhkapelimarkkinasta olisi sääntelyn 

ulkopuolisten toimijoiden käsissä ja näille toimijoille ehdotettiin kovia rangaistuksia pelien 

tarjoamisesta Ruotsin markkinoille. (SOU 2017:30, 21-25.) 

 

2017 joulukuussa Ruotsin hallitus toimitti lakineuvostolle tutkittavaksi lakiesityksen uu-

desta uhkapelilaista ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä, lakineuvoston tuli tarkastaa, ett-

eivät lakiesitys ja siinä esitetyt muutokset muihin lakeihin olisi ristiriidassa voimassa ole-

van lain kanssa. Lakiesityksessä pyydettiin lakineuvostolta lausuntoa uuden uhkapelilain 

käyttöönottamisesta ja yli kymmenen muun lain muuttamisesta. (Finansdepartementet 

2017.) 

 

Huhtikuussa 2018 hallitus julkaisi lakiesityksen uudesta uhkapelilaista ja lisenssijärjestel-

mään siirtymisestä. Lakiesityksen mukaan kaikkien Ruotsin uhkapelimarkkinoiden toimijoi-

den tuli hankkia uhkapelilisenssi ja toimijat, joilla ei oikeaa lisenssiä ollut, suljettaisiin. La-

kia sovellettaisiin kaikkiin Ruotsissa tarjottaviin peleihin, myös internetin kautta tarjottaviin 

peleihin, jotka on suunnattu Ruotsin markkinoille. Uhkapelimarkkina jaettaisiin kolmeen 

osaan, kaupalliseen, voittoa tavoittelemattomaan ja valtiolliseen osaan, joista kaupalliseen 

osaan oli kaikkien toimijoiden mahdollista hakea lisenssiä. Kaupallisten lisenssinhaltijoi-

den tulisi maksaa pelikatteestaan 18 prosenttia uhkapeliveroa, voittoa tavoittelemattomiin 

peleihin sovellettaisiin edelleenkin verovapautta. Uhkapelitoimintojen olisi asetettava kor-

keat turvallisuusvaatimukset ja vahva kuluttajansuoja sekä lisenssinhaltijoiden tulisi suo-

jella asiakkaita liialliselta pelaamiselta, pelien mainostamisessa tulisi myös noudattaa kor-

keita vaatimuksia. Uusi valtion uhkapeliviranomainen perustettaisiin päättämään lisens-

seistä ja valvomaan kaikkea uhkapelitoimintaa, rangaistuksia kaikista rikkomuksista tiu-

kennettaisiin, erityisesti sopupelien järjestämisestä. Uusi uhkapelilaki tulisi voimaan vuo-

den 2019 ensimmäisenä päivänä ja uhkapelilisenssihakemuksia voitaisiin alkaa jättämään 

1. elokuuta 2018 jälkeen. (Prop. 2017/18:220, 1.) 

 



 

 

18 

Uusi uhkapelilaki tuli voimaan 1.1.2019. Jo ensimmäisenä mahdollisena hakupäivänä 22 

yhtiötä jätti uhkapelilisenssihakemuksensa, niiden joukossa myös entiset monopoliyhtiöt 

(European Gaming 2018). Maaliskuussa 2020 aktiivinen uhkapelilisenssi on 96 toimijalla, 

joista verkkopeleihin ja vedonlyöntiin lisenssejä on 70 toimijalla, kivijalassa tarjottaviin peli-

automaatteihin, kasinopeleihin ja korttipeliturnauksiin 22 toimijalla, kansainvälisillä vesillä 

tarjottavaan uhkapeliin kahdella toimijalla, Ahvenanmaan peliyhtiö Pafilla sekä Bell Casi-

nolla Göteborgin alueelta. Lisäksi Svenska Spelillä on lisenssi valtion tarjoamiin arpajaisiin 

ja peliautomaatteihin ja Casino Cosmopolilla on lisenssi kivijalkakasinoihin. Lisenssejä on 

myönnetty hyvin vaihtelevin kestoin, osalla hakijoista lisenssi umpeutuu viiden vuoden 

päästä, toisilla jo vuoden päästä hakemisesta ja muilla siltä väliltä. 43:lla, eli suurimmalla 

osalla kaupallisista toimijoista, on verkkopelien ja vedonlyönnin lisenssin yhdistelmä, var-

sinkin suuremmilla peliyhtiöillä on usein molemmat lisenssit. Ainoastaan verkossa tarjotta-

viin peleihin lisenssejä on voimassa 23 toimijalla ja pelkkiä vedonlyöntilisenssejä on vain 

neljällä toimijalla. Lisenssijärjestelmän voimassaoloaikana peliviranomainen on joutunut 

myös peruuttamaan yhden lisenssin. (Spelinspektionen 2020.) 

 

3.5 Uhkapelimarkkinoinnin avaamisen vaikutukset 

Lisenssijärjestelmä kokonaisuudessaan oli suuri muutos Ruotsin uhkapelimarkkinalle ja 

osittain myös yhteiskunnalle, kaupallisille toimijoille avattu mahdollisuus markkinoida uh-

kapeliä Ruotsissa oli varmasti näistä näkyvin. Helmikuussa 2019, vain kuusi viikkoa li-

senssijärjestelmään siirtymisen jälkeen, ministeri Shekarabi kutsui uhkapelimarkkinointia 

hillitsemättömän aggressiiviseksi ja sanoi ruotsalaisten olevan siihen kyllästyneitä. Sheka-

rabi kutsui lisenssinhaltijat kokoukseen ja vaati maltillisempaa markkinointia, varoittaen 

mahdollisista tiukennuksista uhkapelimarkkinointiin. Myös pelialan toimialajärjestöt olivat 

samaa mieltä pelimainonnan liiallisuudesta, koska suuri osa ihmisistä oli häiriintynyt peli-

mainonnasta esimerkiksi kaapeli-tv:ssä ja mainosradiossa ja kannustivatkin jäseniään mo-

nipuolistamaan ja maltillistamaan markkinointiaan. (SVT 2019.) Maaliskuussa 2019 toimi-

alajärjestöt BOS ja Sper esittelivät ministerille ohjeet vastuulliseen markkinointiin Ruotsin 

uhkapelialalle, niissä kerrottiin seikkaperäisesti, mikä olisi missäkin tilanteessa ja mitä 

markkinointikanavia käyttäen sallittua mainontaa ja mikä ei. Kaikkien järjestöjen jäsenten 

tulisi noudattaa näitä ohjeita ja rikkomuksista ilmoitettaisiin viranomaisille. (Sper 2019.) 

Tämä ei kuitenkaan riittänyt Shekarabille, joka uhkasi uudestaan lainsäädännön tiukenta-

misella (SVT 2019a). Huhtikuussa hallitus määräsi komission tutkimaan uusien työkalujen 

ja kieltojen mahdollisuuksia aggressiivisen ja haitallisen markkinoinnin vähentämisessä. 

Komission tehtävänä oli myös tarkentaa sääntelyohjeistusta tiukemman markkinointikont-

rollin käyttöönotossa ja arvioida mahdollisia tuotekieltoja ja lähetysrajoituksia. Svenska 
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Spelin pääjohtaja määräsi lisäksi entisen monopoliyhtiön lopettamaan kaiken kasinoaihei-

sen mainonnan välittömästi. (SBC 2019.) Syyskuussa Sper ilmoitti ohjeistuksen toimineen 

positiivisesti ja uhkapelimarkkinoinnin vähentyneen ja maltillistuneen (iGB 2019). Marras-

kuussa, kun numeroiden mukaan uhkapelimarkkinointi oli vuoden siinä vaiheessa laske-

nut 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, Shekarabi julisti kuitenkin edelleen tavoit-

teitaan ankarasti uhkapelimainontaa rajoittavasta tiukennetusta lainsäädännöstä (Expres-

sen 2019.) 

 

Urheilun seuraajille toinen näkyvä muutos oli uhkapelilisenssin hankkineiden uhkapeliyhti-

öiden sponsoroinnin salliminen urheilusarjoille ja seuroille. Lähes kaikki oletettavasti ylei-

söä kiinnostavat urheilijat, sarjat ja seurat ovat ainakin harkinneet uhkapeliyhtiötä sponso-

riksi, esimerkiksi Ruotsin jalkapallon kaksi ylintä sarjatasoa solmivat Kindred Groupin 

kanssa kuusivuotisen 900 miljoonan kruunun arvoisen sponsorisopimuksen, jossa on op-

tio myös kuudesta lisävuodesta yhteensä 1,8 miljardin kruunun hintaan, korotus aikaisem-

paan Svenska Spelin kanssa solmittuun sopimukseen oli huomattava. (LawInSport 2019.) 

Myös jääkiekon pääsarja sai pääsponsorin uhkapeliyhtiöstä, kun se solmi kolmen vuoden 

sopimuksen Betssonin kanssa (SHL 2019). Jo ennen uhkapelimarkkinan avaamista ja li-

senssijärjestelmään siirtymistä jotkut uhkapeliyhtiöt olivat kuitenkin jo tehneet yhteistyötä 

tai sponsoroineet yksittäisiä ruotsalaisia urheilijoita, näkyvimpänä esimerkkinä Ruotsin 

tunnetuin urheilija Zlatan Ibrahimovic. Sponsorointimarkkinan avauduttua osa urheilijoista 

ja järjestöistä on kuitenkin myös kieltäytynyt uhkapeliyhtiöiden sponsoroinnista, valtion 

TV-yhtiö SVT ei hyväksynyt uhkapelimainoksia Euroviisukarsintoihin, samoin hiihtäjä 

Charlotte Kalla ja jalkapallomedia Offside kieltäytyivät yhteistyöstä uhkapeliyhtiöiden 

kanssa. (LawInSport 2019.) 

 

3.6 Spelpaus 

Ruotsin uhkapeliviranomainen otti lisenssijärjestelmään siirtymisen yhteydessä käyttöön 

myös uuden omaehtoisen pelaamisen rajoittamisen järjestelmän, Spelpausin. Spelpaus 

on uhkapeliviranomaisen valvoma rekisteri, johon liittymällä pelaaja voi sulkea itsensä 

pois kaikesta Ruotsissa tapahtuvasta lisensoidusta kaupallisesta uhkapelistä, Spelpausin 

kautta ei voi sulkea itseään valikoivasti pois vain joistakin pelityypeistä tai pelintarjoajista, 

vaan se tapahtuu aina kokonaisvaltaisesti. Pelikiellon keston voi valita yhden, kolmen tai 

kuuden kuukauden pituiseksi tai vaihtoehtoisesti jatkumaan toistaiseksi, silloin kiellon voi 

poistaa aikaisintaan kahdentoista kuukauden jälkeen. Pelikieltoa ei voi keskeyttää sen ol-

lessa voimassa. Kaikkien lisenssinhaltijoiden on liityttävä mukaan järjestelmään ja varmis-

tettava, että se toimii ja pelaaja ei pysty enää pelaamaan uhkapelejä rekisteröidyttyään 
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Spelpausiin. Spelpausiin liittyessä pelaaja kieltää myös itseensä kohdistuvan suoramark-

kinoinnin. Ruotsissa, pelatakseen verkossa, peliautomaateilla, kivijalkakasinoilla tai ve-

donlyöntiä, pelaajan tulee aina tunnistautua henkilökohtaisesti ja samalla pelijärjestelmän 

tulee ottaa yhteyttä Spelpaus-rekisteriin ja tarkastaa, onko kyseisellä pelaajalla pelaami-

sen esto päällä. (Spelpaus 2020.) Tällä hetkellä ainoa tapa vahvistaa pelikielto on sähköi-

nen henkilöllisyystodistus, Spelinspektionen kuitenkin tarkastelee muitakin mahdollisuuk-

sia. Sähköisen henkilöllisyystodistuksen voi hankkia omasta nettipankista jokainen, jolla 

on ruotsalainen sosiaaliturvatunnus. Muille kuin nettipankin käyttäjille on myös mahdollista 

hankkia henkilökortti, joka sisältää myös sähköisen henkilöllisyyden. (Skatteverket 2020.) 

Spelpaus toimii kaikkeen verkossa tapahtuvaan pelaamiseen, Casino Cosmopolin kivijal-

kakasinoihin, peliautomaatteihin ja vedonlyöntiin. Sen ulkopuolelle jäävät kuitenkin erilai-

set arvat, paikalliset bingot ja hevospelit sekä kasinopelit ravintoloissa ja tavarapalkintoja 

tarjoavat peliautomaatit. Myöskään kansainvälisillä aluksilla tarjottava uhkapeli ei kuulu 

Spelpausin piiriin, eivätkä tietenkään sääntelyn ulkopuoliset lisensoimattomat uhkapeliyh-

tiöt. (Spelpaus 2020.) 

 

Spelpausiin liittyneiden itsensä uhkapeleistä sulkeneiden ihmisten määrä kasvoi melko ta-

saisesti läpi vuoden 2019, kuviosta 9. näemme, että vuoden loppuun mennessä rekisteröi-

tyneitä oli jo lähes 50 000. Heti tammikuussa 2019, kun rekisteri avattiin, siihen oli liittynyt 

jo lähes 20 000 ruotsalaista, varsinkin ensimmäisinä kuukausina uusien rekisteröintien 

määrä kasvoi reilusti ja kesän hiljaisempien kuukausien jälkeen loppuvuodesta rekisteröi-

tymisiä tuli taas huomattavasti. 

 

Kuvio 9. Spelpausiin liittyneiden lukumäärän kasvu 2019 (Spelinspektionen) 

 

Kaikista vuoden 2019 aikana Spelpaus-rekisteriin liittyneistä 76 prosenttia oli miehiä ja 24 

prosenttia naisia. Suurin osa, 75 prosenttia liittyneistä, oli sulkenut itsensä pois peleistä 

toistaiseksi, eli vähintään kahdeksitoista kuukaudeksi. Kuuden kuukauden pelikiellon oli 
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ottanut 11 prosenttia, kolmen kuukauden 8 prosenttia ja kuukauden tauon vain 6 prosent-

tia. (Spelinspektionen 2020a.) Spelpausin käyttöönottaminen ei sujunut kaikilta lisensoi-

duilta pelintarjoajilta aivan saumattomasti ja uhkapeliviranomainen joutuikin vuoden 2019 

aikana sakottamaan kolmea eri yritystä virheistä Spelpausin käyttöönottaneiden pelaajien 

kanssa ja sen edellyttämän suoramarkkinoinnin lopettamisessa yhteensä yli 7 miljoonalla 

kruunulla. Yhden pelintarjoajan lisenssin perumisessa oli myös osittain kyse välinpitämät-

tömyydestä Spelpausin noudattamiseen. (Spelinspektionen 2020b.) 

 

3.7 Lisenssijärjestelmän valvonta 

Ruotsin hallitus asetti uhkapelimarkkinan sääntelyn ja valvonnan uudelleen järjestellyn ja 

nimetyn uhkapeliviranomaisen, Spelinspektionenin, tehtäväksi. Aikaisemman arpajaisvi-

ranomaisen tehtävät olivat silloisen monopolijärjestelmän takia huomattavasti vähäisem-

piä, joten uusi uhkapeliviranomainenkin oli täysin uudenlaisen tehtävän edessä ja oli sel-

vää, että viranomaisenkin menetelmiä ja prosesseja olisi kehitettävä koko ajan informaa-

tion lisääntyessä. Uhkapeliviranomainen aloittikin toimintansa jo edellisen vuoden aikana, 

ensin avaamalla uhkapelilisenssien hakuprosessin elokuussa 2018 ja erilaisilla tiedotus-

toimilla syksyn aikana. Spelinspektionen osallistui yli kahteenkymmeneen uhkapelivalvon-

nalle merkitykselliseen eri konferenssiin ja seminaariin ja esiintyi paljon kansallisissa ja 

kansainvälisissä tiedotusvälineissä sekä julkaisi useita uutisia, lehdistötiedotteita ja tiedo-

tuskirjeitä peliyhtiöille lisenssijärjestelmän säännöistä ja niiden noudattamisesta.  

 

Uhkapeliviranomainen tekee laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa, markkinointia koske-

vien määräysten noudattamisessa se jakaa valvontavastuun Ruotsin kuluttajaviraston 

kanssa ja keväällä 2019 se teki myös yhteistyö- ja tietojenvaihtosopimuksen Maltan ja 

Gibraltarin uhkapeliviranomaisten kanssa, mikä on valvontaelimelle tärkeää, koska useilla 

Ruotsissa uhkapeliä tarjoavalla yrityksellä on globaali pelintarjoamiseen vaadittava li-

senssi, teknistä laitteistoa ja joillain myös kotipaikka Maltalla. Myös Gibraltar myöntää 

näitä yleisiä pelilisenssejä ja on Maltan lisäksi toinen Euroopan suurin toimija tällä alalla. 

Euroopan ulkopuolella toimijat löytyvät lähinnä Karibian saarten veroparatiiseista ja myös 

nämä eurooppalaiset toimijat sijaitsevat verotuksen ja lainsäädännön kannalta suotuisissa 

paikoissa.  

 

Uhkapeliviranomaisen kirjaamat prioriteetit pelivalvonnan ja sääntelyn suhteen vuodelle 

2019 olivat: 

• Rahanpesun vastaiset toimenpiteet, joissa seurataan uhkapeliyhtiöiden riskiarvi-

ointeja ja asiakastietoja 
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• Uhkapeliviranomaisen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen, erityisesti sopimuk-

silla muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa 

• Pelien kanavointi lisensoiduille toimijoille rahapelivalvonnan avulla ja uusia menet-

telytapoja lisensoimattomia toimijoita vastaan kehitetään maksupalvelujen tarjo-

ajien ja internet-palveluntarjoajien kautta 

• Lisensoiduista toimijoista ja lisensoimattoman uhkapelin riskeistä yleisölle tiedotta-

minen 

• Yhteistyö muiden kansallisten viranomaisten kanssa kuluttajien suojelemiseksi 

• Sosiaalisen suojelun näkökohdat, rahayhtiöiden huolenpitovelvollisuuden ja yhtey-

den seuraaminen Spelpaus-ohjelmaan, jolla voi omaehtoisesti rajoittaa kaikkea pe-

laamistaan 

• Kansallisen strategian ja säännösten kehittäminen sopupelien torjumista ja havait-

semista varten 

(Spelinspektionen 2019b) 

 

Spelinspektionen valvoo siis käytännössä lähes kaikkea uhkapeliin liittyvää Ruotsissa, lu-

kuun ottamatta voittoa tavoittelemattomien järjestöjen arpajaisia, jotka ovat kuntien vas-

tuulla, ja henkilökohtaisen datan käsittelyä. Uhkapeliviranomainen voi peruuttaa myöntä-

mänsä lisenssin, jos lisenssinhaltija on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen, jos kyseessä 

on vähäisempi rikkomus, voidaan antaa varoitus ja mahdollisesti sakkorangaistus. Li-

senssi voidaan perua myös, jos lisenssi on hankittu antamalla väärää informaatiota, jos 

lisenssinhaltija ei ole aloittanut uhkapelintarjoamista yhden vuoden sisällä lisenssin myön-

tämisestä tai ei ole käyttänyt lisenssiä uhkapelintarjoamiseen kuuden peräkkäisen kuu-

kauden aikana. Lisenssi perutaan lisäksi tilanteissa, joissa lisenssinhaltija on ilmoittanut, 

ettei aio käyttää sitä toimintaansa tai jos lisenssinhaltija on mennyt konkurssiin tai selvitys-

tilaan. Uhkapeliviranomainen voi puuttua uhkapelintarjoajien toimintaan myös, jos ne ovat 

rikkoneet rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyviä sääntöjä. Jatkuvien rikko-

musten kohdalla uhkapeliviranomainen voi peruuttaa toimijan lisenssin tai lisensoimatto-

mien toimijoiden tapauksessa määräyksen toiminnan lakkauttamisesta. Vähäisemmissä 

rikkomuksissa varoitus ja mahdollinen sakkotuomio voi olla aiheellinen. 

 

Uhkapeliviranomainen voi määrätä internet-palveluntarjoajan kehittämään selkeästi esillä 

olevan varoitusviestin lisensoimattomien uhkapelintarjoajien nettisivuille näytettäväksi 

niillä vierailtaessa. Viestissä tulee kertoa, että pelintarjoajalla ei ole uhkapelilisenssiä 

Ruotsissa, eikä se näin ollen ole Ruotsin valvonnan alainen ja lisäksi pelaaja on verovel-

vollinen mahdollisista voitoistaan. Uhkapeliviranomaisella on myös oikeus pyytää hallinto-
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oikeutta käskemään maksupalveluntarjoajaa estämään rahaliikenne pelitileille, joita käyte-

tään rahansiirtoihin lisensoimattomilta pelintarjoajilta. Hallinto-oikeus käsittelee tapaukset 

kiireellisesti.  

 

Oman valvontansa lisäksi uhkapeliviranomainen voi nimittää erityistutkijoita suorittamaan 

määrättyjä valvontatehtäviä. Näillä tutkijoilla on oikeus päästä käsiksi uhkapelintarjoajien 

tiloihin, tietoihin ja järjestelmiin. Heidän tulee pyydettäessä saada kaikki tarvittava infor-

maatio, dokumentit ja avustus, mitä tarvitaan tutkimuksen kohteen valvontaan. Ruotsin 

poliisin tulee tarjota tarvittava avustus, jos toimenpiteet eivät ole toteutettavissa ilman sitä. 

Muiden kuin verkkopelien tarjoajien tapauksissa uhkapeliviranomainen voi palkata testi-

asiakkaita selvittämään tarjoaako lisenssinhaltija mahdollisesti uhkapeliä alaikäisille. Tes-

tiasiakkaiden vierailujen tulokset eivät kuitenkaan välttämättä oikeuta toimenpiteisiin. 

 

Tahallisesti tai törkeän laiminlyönnin takia lisensoimattomia uhkapelejä tarjoavat tai niitä 

mainostavat toimijat voivat saada sakkoja ja enintään kahden vuoden vankeustuomion. 

Erityisen vakavissa tapauksissa vankeusrangaistuksen kesto voi olla kuudesta kuukau-

desta kuuteen vuoteen. Pelituloksien manipuloinnista rangaistukset ovat myös samat. Pie-

nemmistä rikkomuksista saatujen huomautusten tai varoitusten lisäksi uhkapeliviranomai-

nen voi määrätä myös sakkorangaistuksen. Sakkorangaistusten tulee olla kooltaan vähin-

tään 5 000 kruunua ja enintään 10 prosenttia lisenssinhaltijan edellisen vuoden liikevaih-

dosta. Rikkomuksen tapahtuessa lisenssinhaltijan toiminnan ensimmäisenä vuonna, liike-

vaihto voidaan arvioida, ainoastaan lisenssin alaisesta toiminnasta saatu liikevaihto ote-

taan huomioon. Maksuliikenteen estojen rikkomuksesta tai sääntöjen vastaisen maksun 

hyväksymisestä sakkorangaistus on 5 000 - 10 000 000 kruunua. Sakkorangaistuksen ko-

koa arvioidaan rikkomuksen vakavuuden ja keston kautta. Uhkapeliviranomainen voi 

myös jättää sakkorangaistuksen antamatta, huomioiden olosuhteet ja jos sakkorangaistus 

vaikuttaa liialliselta rikkomukseen nähden. Myöhästymismaksu on enimmillään 100 000 

kruunua ja kaikki maksut tulee suorittaa 30 päivän kuluessa. Kaikki maksut maksetaan 

valtiolle. (Gambling Act 2018:1138.) 

 

Maaliskuussa 2020 Ruotsin uhkapeliviranomainen oli antanut uhkapelilain rikkomuksista 

lisenssinhaltijoille 28 varoitusta tai huomautusta, näistä 24 sisälsi myös sakkorangaistuk-

sen, joka pienimmillään 100 000 kruunua ja suurimmillaan 100 000 000 kruunua. Yh-

teensä sakkorangaistuksista on kertynyt valtion kassaan 226 300 000 kruunua. Sakkoran-

gaistukset on määrätty vuonna 2019, lukuun ottamatta Casino Cosmopolin saamaa 8 mil-

joonan kruunun sakkorangaistusta terrorismin rahoittamisen ehkäisyn laiminlyönnistä 

vuonna 2018 ja Spoonikerin tänä vuonna saamaa sadan miljoonan kruunun sakkoran-

gaistusta kiellettyjen bonusten sekä laittomien arpajaisten tarjoamisesta. 28 tapauksesta 
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12 koski vedonlyöntiä urheilutapahtumista, joissa valtaosa osallistujista oli alaikäisiä, 8 

koski kiellettyjen bonusten tarjoamista ja 3 kappaletta Spelpaus-järjestelmään yhdistäyty-

misen laiminlyöntiä. Laittomista arpajaisista oli määrätty kaksi varoitusta ja yksittäisiä va-

roituksia tai huomautuksia tuli rekisteröimättömän myyjän kautta pelintarjoamisesta, jo 

mainitusta terrorismin rahoittamisen ehkäisyn laiminlyönnistä, väärästä informaatiosta ve-

donlyönnistä arpajaisten tuloksesta ja pelintarjoamisen aloittamatta jättämisestä. Uhkape-

liviranomainen on myös määrännyt 11 lisensoimatonta verkkopelintarjoajaa, jotka ovat 

selvästi kohdistaneet pelintarjoamistaan ruotsalaisiin asiakkaisiin, esimerkiksi tarjoamalla 

sivustojaan ruotsin kielellä ja ruotsin kruunuilla, lopettamaan toimintansa välittömästi. 

(Spelinspektionen 2020b.) 

 

Suurimpana toimenpiteenään uhkapeliviranomainen on peruuttanut yhden uhkapelilisens-

sin. Spelinspektionen oli saanut useita vihjeitä puutteista huolenpitovelvollisuudessa ja ra-

hanpesun vastaisissa toimenpiteissä SafeEnt Limitedin toiminnassa. Yrityksellä oli kaupal-

linen uhkapelilisenssi verkkopelaamisen ja vedonlyönnin tarjoamiseen, mutta kävi ilmi, 

että se oli rikkonut uhkapelilakia monilla eri tavoilla. SafeEnt ei ollut alun perin asettanut 

pelaajille pakolliseksi talletusrajoja ja sitten kun se nämä rajat asetti, se ei ottanut yhteyttä 

pelaajiin, jotka asettivat korkeat talletusrajat, vaikka laki näin vaatii. Se ei myöskään otta-

nut ongelmapelaamisen takia yhteyttä pelaajiin, jotka hävisivät huomattavan suuria sum-

mia ja huolimatta talletusrajoista, pelaajat pystyivät silti tallettamaan suurempia summia 

tileilleen. SafeEnt oli myös laiminlyönyt rahanpesun ehkäisyyn vaadittavia toimia, eikä ol-

lut tehnyt minkäänlaista riskinarviointia, jonka avulla olisi pystynyt toimenpiteisiin rahanpe-

sua vastaan. Se ei myöskään tehnyt minkäänlaisia asiakastarkastuksia rahanpesun suh-

teen. Uhkapeliviranomainen totesi, että suuria summia pelanneilta asiakkailta olisi pitänyt 

vaatia selvitys heidän rahojensa alkuperästä. Nämä laiminlyönnit rikkoivat selvästi rahan-

pesulakia. Myös kiellettyjä bonuksia jaettiin monilla eri tavoilla ja laittomia arpajaisia järjes-

tettiin ja uhkapeliviranomaisella ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin peruuttaa toimijan li-

senssi ja lopettaa sen toiminta Ruotsissa. (Spelinspektionen 2019c.) 
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4 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä avataan mitä tapausta on 

tutkittu, ja mitkä ovat olleet tutkimuksen kohteet. Tämän opinnäytetyön kohdalla ensim-

mäinen asia, mistä lähdettiin liikkeelle, oli tekijää erityisesti kiinnostanut aihe, Ruotsin uh-

kapelimarkkinaan kohdistunut merkittävä muutos. Uhkapelimonopolista lisenssijärjestel-

mään siirtyminen oli selkeästi yksittäinen tapaus, joten tutkimusstrategiaksi valikoitui jo 

aluksi tapaustutkimus ja tutkittava tapaus oli siis heti selvillä. Tutkimus toteutettiin kvalita-

tiivisena, eli laadullisena empiirisenä tutkimuksena ja sen lähtökohta oli aineistolähtöinen, 

joten se ei sitonut tutkijaa yhteen ennalta asetettuun tulkintatapaan, kuten Häikiö & Nie-

menmaa (2015, 53) asian ilmaisevat. 

 

Tutkimukset kohteiksi valikoituvat kolme ruotsalaista pörssinoteerattua uhkapeliyhtiötä, 

kun asiaan hieman tarkemman perehtymisen jälkeen selvisi, kuinka kohteet ja tutkimus 

rajattaisiin. Näiden peliyhtiöiden lisäksi tutkittiin myös tapauksen vaikutuksia Ruotsin yh-

teiskuntaan ja uhkapelimarkkinaan laajemmin. Laadullisen tutkimusotteen periaatteiden 

mukaan tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan tutkittua tapausta mahdollisimman tarkasti ja 

ymmärtämään sen vaikutuksia, keskittyen kuitenkin ensisijaisesti tapauksen taloudellisiin 

vaikutuksiin. Tapauksen vaikutusten kohdeyritysten toimintaan mittareina käytettiin erilai-

sia taloudellisia tunnuslukuja ja niiden muutoksia ennen ja jälkeen tapauksen. Opinnäyte-

työn tarkoituksena ei varsinaisesti ollut luoda uutta teoriaa, koska tapaus on vahvasti riip-

puvainen kontekstistaan, mutta tavoitteena oli kuitenkin vaikutuksia selvittämällä mahdol-

listaa tulosten käyttäminen hyväksi myös muissa vastaavissa tapauksissa eri konteks-

teissa.  

 

Tutkimuksen aineistona on käytetty enimmäkseen sekundääriaineistoa, eli jo olemassa 

olevia aineistoja (Kananen 2019, 29). Näitä ovat olleet lakitekstit, kirjat, uhkapeliyhtiöiden 

vuosikertomukset, valtion julkaisut, aikaisemmat tutkimukset sekä erilaiset mediajulkaisut. 

Myös Ruotsin uhkapeliviranomaisen edustajalta saatiin sähköpostitse aineistoa, tärkeim-

pänä kaikkien toimijoiden maksamien uhkapeliverojen määrät. 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Tarja Heikkilän (2014, 14-15) mukaan tutkimusote voi olla määrällinen tai laadullinen tutki-

musongelmasta ja tarkoituksesta riippuen ja niitä voi myös joissain tapauksissa käyttää 

toisiaan täydentäen. Heikkilä (2014, 15) esittää laadullisen tutkimuksen pyrkivän selittä-

mään ja ymmärtämään tutkimuskohdettaan, laadullisessa tutkimuksessa rajoitutaan 
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yleensä pieneen määrään tapauksia ja analysoidaan niitä tarkasti, eikä pyritäkään tilastol-

lisiin yleistyksiin. Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa taas pyritään saavutta-

maan suuresta määrällisestä aineistosta tilastollisia yleistyksiä, saaden usein selvitettyä 

vallitsevan tilanteen, mutta ei siihen johtaneita syitä. Pirkko Anttila (2014, 7.3.1) kuvaa laa-

dullisen tutkimusotteen ideaksi jonkin ilmiön seikkaperäisen kuvailun, asian saattamisen 

ymmärrettäväksi tai todellisuutta vastaavasta aineistosta uuden teorian kehittämisen. Ant-

tilan (2014, 7.3.1) mukaan laadullinen tutkimusote etenee induktiivisesti käytännöstä ylei-

selle tasolle, eli empiriasta teoriaan. Tämän tutkimuksen kannalta oli selkeää, että vaikka 

tutkitaankin paljon numeraalisia aineistoja, tutkimus on kuitenkin laadullista, koska opin-

näytetyössä pyritään selittämään ja ymmärtämään uhkapelilisenssijärjestelmää, siihen 

siirtymistä ja sen vaikutuksia kohdeyrityksille ja yhteiskunnalle.  

 

4.2 Tapaustutkimus 

Laine, Bamberg & Jokinen (2015, 9) esittävät tapaustutkimuksen käsitettä käytetyn usein 

virheellisesti viittaamaan erilaisiin tutkimusmetodeihin, mahdollisesti englannin kielestä 

käännettynä virheenä, he kuitenkin määrittelevät tapaustutkimuksen menetelmän sijaan 

tutkimusstrategiaksi, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia aineistoja ja menetelmiä. Eriks-

son & Koistinen (2014, 4) kuvaavat tapaustutkimuksen tarkastelevan yhtä tai useampaa 

tapausta, tavoitteena määritellä, analysoida ja ratkaista tapaukset. Anttila (2014, 9.2.1) 

määrittelee tapaustutkimuksen tarkoitukseksi saada mahdollisimman kokonaisvaltainen 

seikkaperäinen ja tarkka kuvaus tutkimuksen kohteista ja sen avulla saadaan esiin oleelli-

sia tekijöitä, prosesseja ja vuorovaikutussuhteita. Anttila (2014, 9.2.1) toteaa tapaustutki-

musta käytettävän myös usein niin sanottuna valmistelevana tutkimuksena jatkotutkimuk-

sia varten, mainiten tapaustutkimuksen heikkoutena usein heikon yleistettävyyden.  

 

Yinin (2015, 1) mukaan tapaustutkimus on suositeltu tutkimusstrategia silloin, kun tutki-

muksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”, kun tutkijalla on hyvin vä-

hän kontrollia tapahtumista ja kun keskitytään tämän ajan elävän elämän ilmiöihin. Yin 

(2015, 10) ottaa myös esiin huolen tapaustutkimuksen heikosta tieteellisestä yleistettävyy-

destä, hän selittää asian kuitenkin niin, että samoin kuin tieteellisiä faktojakaan ei saa yh-

destä kokeesta, ei yhdestä tapaustutkimuksestakaan saa universaalia totuutta, mutta mo-

lemmista voi saada teoreettisia ehdotuksia. Tapaustutkijan tavoite ei siis ole tilastollinen 

yleistäminen vaan tapauksen ymmärtäminen ja mahdollisesti myös analyyttinen yleistämi-

nen.  

 

Yin (2015, 38-44) esittää myös, että tapaustutkimusta voi tehdä neljällä eri tavalla, yhden 

tai useamman tapauksen tutkimuksia ja näiden tapausten sisällä yhden tai useamman 
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kohteen tutkimuksia. Myös Laine ym. (2015, 10-11) esittävät, että tapaustutkijan on tär-

keää erottaa tutkimuksen kohde tutkittavasta tapauksesta, heistä tapaustutkimuksen voi 

aloittaa kahdella tavalla, joko kiinnostavasta tapauksesta aloittaen tai kohteesta lähtien. 

Tutkija pyrkii usein sanomaan kohteesta jotain konkreettista tai teoreettista, tapauksena ja 

havaintoyksikköinä voivat toimia esimerkiksi ihmisyksilöt, kaupunki, organisaatiot tai 

vaikka koulut. Tässä opinnäytetyössä tapauksena toimii yksittäinen yhteiskunnallinen ilmiö 

ja havaintoyksikköinä eli kohteina toimivat uhkapeliyritykset.  

 

Eriksson & Koistinen (2014, 7) esittävät tapaustutkimuksen olevan usein lähestymistaval-

taan kontekstuaalista, tapauksen ymmärtämistä osana tiettyä ympäristöä. Kontekstin 

muodostaa tutkittavan tapauksen ympäristö, sen historiallinen tausta, toimiala, kulttuu-

riympäristö tai vallitseva poliittinen tilanne. Risto Eräsaaren (2015, 149) mukaan asian tai 

ilmiön kontekstuaalinen ymmärtäminen tarkoittaa, että asian tarkastelussa on otettava 

huomioon asian kuuluminen tiettyyn asiayhteyteen ja sen johtuminen tietystä tapahtuma-

kulusta, pelkkä kontekstin osoittaminen ei vielä riitä paljastamaan sen vaikutuksia. Eriks-

son & Koistinen (2014, 8) huomauttavat tapauksen kuvaamisen ja analysoinnin konteks-

tissaan olevan tärkeää, koska juuri konteksti tekee siitä ymmärrettävän. Konteksti ja toimi-

jat ovat molemmin suuntaisessa vuorovaikutuksessa ja muovaavat toisiaan. Opinnäyte-

työssä tapauksen konteksti on erittäin tärkeässä osassa, tapauksen toimiala, jossa pyri-

tään sääntelemään toimintaa vahvasti haittojen ehkäisyksi ja samalla kuitenkin maksimoi-

maan voittoja, on hyvin erityislaatuinen ja sen lisäksi aika, milloin tapaus tapahtuu, on hy-

vin oleellinen osa kontekstia, vuosia aikaisemmin verkossa tapahtuva uhkapelaaminen ei 

olisi vielä ollut kasvanut niin suureksi ja vaikutukset olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia. 

Kaikki uhkapelimarkkinat ovat hyvin erilaisia, joten tapahtumapaikka vaikuttaa myös hyvin 

vahvasti, samoin kuin historiallinen konteksti ja poliittinen ympäristö, esimerkiksi siirry-

täänkö lisenssijärjestelmään tiukasta monopolista vai täysin vapaasta sääntelemättö-

mästä markkinasta. Näiden kaikkien seikkojen takia, tutkittu tapaus ja sen vaikutukset 

ovat erittäin kontekstuaalisia, eivätkä sen takia suoraan yleistettävissä tai siirrettävissä toi-

sessa ajassa tai markkinassa tapahtuvaan samanlaiseen tapaukseen. Opinnäytetyö pyrkii 

kuitenkin antamaan teoreettisia ehdotuksia, joita voisi hyödyntää esimerkiksi Suomen ti-

lanteessa, jossa Veikkauksen monopoliasemasta on alettu keskustelemaan viime aikoina 

entistä enemmän, kontekstien ollessa kuitenkin jokseenkin samanlaisia, joistakin selkeistä 

eroista huolimatta. 

 

4.3 Kohdeyritykset ja mittarit 

Tutkimuksen kohdeyrityksiksi valikoituivat Betsson AB, Kindred Group Plc ja LeoVegas 

AB. Tutkimuksen kohteiksi haluttiin valita Ruotsin uhkapelimarkkinalta suuria ruotsalaisia 
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uhkapelejä tarjoavia yrityksiä, jotka ovat listautuneet Tukholman pörssiin. Tukholman 

pörssissä on lukuisia uhkapelialan yrityksiä, mutta lopulta rajausten sisään jäi vain nämä 

kolme valittua uhkapeliyhtiötä. Ulkopuolelle rajattiin kaikki paitsi uhkapelintarjoajat. Pe-

lialustojen valmistajat, affiliate-yhtiöt, markkinointiyhtiöt ja muut uhkapelialan toimijat eivät 

sopineet tähän tutkimukseen, koska haluttiin tietoa nimenomaan pelintarjoajista, niiden ol-

lessa suorimmin tapauksen vaikutuksen kohteina. Opinnäytetyötä laatiessa huomattiin 

myös, että kohdeyritykset olivat kärkipäässä myös Ruotsin uhkapelimarkkinan suurimpien 

kaupallisten toimijoiden listalla, mikä oli oikein sopivaa tutkimuksen luonnetta ajatellen. 

 

Kindred Group Plc on ruotsalaisen Anders Strömin Lontoossa vuonna 1997 Unibet-ni-

mellä perustama verkkouhkapeliyhtiö. Nykyisin se tarjoaa uhkapelejä ympäri maailmaa 

multibrändisellä strategialla, kolmellatoista eri kuluttajabrändillään. (Kindred 2020.) Kin-

dred rakentaa itse pelialustansa ja ohjelmistonsa sekä kohdistaa pelitarjontaansa ensisi-

jaisesti harrastepelaajille, profiloituen erilaiseksi innovatiiviseksi, asiakaslähtöiseksi ja luo-

tettavaksi uhkapeliyhtiöksi. Kindredin pelikate jakautuu tasaisesti kasinopelien ja vedon-

lyönnin kesken, muiden pelien ottaessa viiden prosentin osuuden, se tähtää kasvuun eri-

tyisesti säännellyillä markkinoilla ja ne kattoivat vuonna 2019 Kindredin pelikatteesta jo 

noin 60 prosenttia. (Kindred 2020a.) Betsson AB on hyvin pitkän linjan ruotsalainen uhka-

peliyhtiö, se tarjosi pelejä kivijalassa Ruotsissa jo vuonna 1963, mutta on vuodesta 2006 

keskittynyt uhkapelien tarjoamiseen vain verkossa. Myös Betsson on suuri globaali pelin-

tarjoaja, se hakee kasvua varsinkin yritysostoilla ja omistaa lukuisia eri uhkapelibrändejä 

ympäri maailmaa. (Betsson 2020.) Betssonin pelikatteesta 75 prosenttia tulee kasinope-

leistä ja 24 prosenttia vedonlyönnistä, se on myös kehittänyt itse alustateknologiaa, tarjo-

ten sitä nykyisin myös kolmansille osapuolille molemmilla segmenteillä (Betsson 2020a). 

LeoVegas AB, kohdeyrityksistä nuorin, on vuonna 2011 Ruotsissa perustettu uhkapeliyh-

tiö, joka keskittyy kasinopeleihin ja erityisesti mobiilipelaamiseen. Muiden kohdeyritysten 

tapaan myös LeoVegas suunnittelee itse pelialustansa ja on sekin lähtenyt tarjoamaan 

uhkapeliä useammalla brändillä, mutta hieman pienimuotoisemmin kuin muut kohdeyrityk-

set. LeoVegasin pelikatteesta hieman yli puolet tulee säännellyiltä markkinoilta, 92 pro-

senttia kasinopeleistä ja 8 prosenttia vedonlyönnistä. LeoVegas on kasvanut koko ole-

massaolonsa todella nopealla tahdilla ja sen tavoite onkin olla markkinoiden innovatiivisin 

ja nopeimmin kasvava yritys ja lopulta nettikasinosegmentin globaali markkinajohtaja. 

(LeoVegas 2020.) 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan tapauksen taloudellisia vaikutuksia kohdeyri-

tyksiin. Siinä onnistuakseen, tarvitaan mittareita, millä seurata näitä vaikutuksia. Opinnäy-

tetyössä on tarkasteltu ajallisesti vuosia 2015-2019, sitä aikaisemmat tapahtumat eivät ole 

huomattavan tärkeitä lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutuksia tarkastellessa, mutta 
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viiden vuoden aikavälin tarkastelu tuo kuitenkin mahdollisuuden huomioida yritysten aikai-

sempaa suuntaa mitattavissa asioissa. Opinnäytetyössä on pyritty ensinnäkin mittaamaan 

kohdeyritysten liiketoiminnan kokoa ja lisenssijärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia sii-

hen, tämä on toteutettu liikevaihtoa kuvaavilla mittareilla. Tarkastelun kohteena on ollut 

liikevaihdon lisäksi yritysten liikevaihto Pohjoismaiden alueella ja sen osuus kokonaisliike-

vaihdosta. Lisäksi on tutkittu vaikutuksia yritysten kustannuksiin, markkinoinnin avaamisen 

takia markkinointikustannukset oli tärkeä ottaa mukaan ja myös maksettujen uhkapelive-

rojen osuutta liikevaihdosta mitattiin. Yritysten kannattavuutta mitattiin liikevoittoprosen-

tilla. Opinnäytetyössä tutkittiin myös vaikutuksia entisten monopoliyhtiöiden Svenska Spe-

lin ja ATG:n liiketoiminnan kokoon ja kannattavuuteen sekä siihen, miten lisenssijärjestel-

mään siirtyminen on vaikuttanut Ruotsin valtion uhkapelimarkkinalta saamiin tuloihin ja 

uhkapelimarkkinaan kokonaisuudessaan. 
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa analysoidaan tutkimuksen tuloksia. Kohdeyritysten vuosikertomuksista on 

poimittu ja laskettu edellisessä luvussa esiteltyjen mittarien avulla lisenssijärjestelmään 

siirtymisen vaikutuksia yritysten taloudellisiin lukuihin, jotka on esitetty liitteessä 2. Liite 2 

sisältää myös entisten monopoliyhtiöiden tulokset sekä Ruotsin valtion uhkapelituotot 

viime vuosilta. Nämä on laskettu Svenska Spelin ja ATG:n vuosikertomuksista sekä Ruot-

sin uhkapeliviranomaiselta saatujen tilastojen maksettujen uhkapeliverojen määrästä 

avulla. Tämä taulukko on liitteenä 3. 

 
5.1 Betsson AB 

Betssonin liikevaihto oli vuonna 2015 3,7 miljardia Ruotsin kruunua, kuviosta 10 ja liitteen 

2 tilastoista huomataan, että seuraavina vuosina se kasvoi melko tasaisesti, 10-15 pro-

senttia vuosittain, mutta vuonna 2019 liikevaihto kääntyikin vajaan viiden prosentin las-

kuun noin 5,2 miljardiin kruunuun. Pohjoismaiden liikevaihto kasvoi 1,8 miljardin kruunun 

tasolta tasaisesti 11-12 prosenttia vuodessa, kunnes vuonna 2019 putosi huimat 20 pro-

senttia noin kahteen miljardiin kruunuun. Pohjoismaiden liikevaihto oli siis kasvanut hie-

man hitaammin kuin kokonaisliikevaihto ja se laski kokonaisliikevaihtoa huomattavasti 

enemmän vuonna 2019. Pohjoismaiden pudotus oli noin 500 miljoonaa kruunua, kun liike-

vaihto yhteensä laski vain alle 250 miljoonaa, joten muun maailman liikevaihto oli siis 

edelleenkin kasvussa, vaikkakin hieman aikaisempaa hitaammassa. Pohjoismaiden osuus 

liikevaihdosta on laskenut vuoden 2015 vajaasta 50 prosentista vuoden 2019 vajaaseen 

40 prosenttiin, suurin pudotus tuli vuonna 2019, mutta jo sitä ennen kaksi edellistä vuotta 

oli laskussa. 

 

 

Kuvio 10. Betssonin liikevaihto 2015-2019 
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Pohjoismaiden liikevaihdon laskun takana on suurimmaksi osaksi Ruotsissa vuoden 2019 

alussa käyttöönotettu uhkapelilisenssijärjestelmä, Ruotsin uhkapelimarkkina on äärimmäi-

sen kilpailtu ja vaikka uhkapelimarkkinointi avattiinkin kaupallisille toimijoille, sitä kuitenkin 

myös rajoitettiin paljon ja erilaiset bonukset ja muut rahapalautukset pelaajille kiellettiin 

ensitalletusbonusta lukuun ottamatta, mikä heikensi Betssonin vetovoimaa pelaajien sil-

missä. Myös uuden uhkapelilain velvoittamilla talletusrajoilla, oman pelaamisen testausjär-

jestelmällä ja Spelpaus-systeemillä, jolla lähes 50 000 ruotsalaista on sulkenut itsensä 

pois kaikista lisensoiduista uhkapeleistä, on varmasti ollut negatiivinen vaikutus. Betsso-

nin liikevaihdosta noin 75 prosenttia tulee nettikasinosta ja sääntelytoimenpiteet ovat vai-

kuttaneet eniten juuri siihen segmenttiin. Kokonaisliikevaihdon kasvun hidastumiseen on 

vaikutuksensa ollut myös Hollannin ja Saksan uhkapelirajoitusten tiukentumisella matkalla 

kohti molemmissa maissa suunniteltua lisenssijärjestelmään siirtymistä vuonna 2021. 

 

Betssonin markkinointikustannukset ja maksetut uhkapeliverot esitetään kuviossa 11 ja 

tarkemmat tilastot liitteessä 2. Betsson ei ole eritellyt maksamiaan uhkapeliveroja ennen 

vuotta 2017, joten sen suhteet tutkitaan vain aikaa välillä 2017-2019.  

 

 

Kuvio 11. Betssonin markkinointikulut ja maksetut uhkapeliverot 2015-2019 

 

Kuviosta 11 huomataan markkinointikulujen pysyneen käytännössä samoina suhteessa 

liikevaihtoon vuosina 2015-2017, mutta laskeneen vuonna 2018 yli 10 prosenttia 20,6 pro-

sentista 18,3 prosenttiin. Lasku jatkui myös vuonna 2019, mutta selvästi hitaampana rei-

lun 5 prosentin pudotuksena, markkinointikustannusten päätyessä 17,4 prosenttiin liike-

vaihdosta. Maksetut uhkapeliverot olivat 2017 4,3 prosenttia liikevaihdosta, seuraavana 

vuonna kasvua oli tullut 11 prosenttia ja vuonna 2019 nousua tuli huimat 43 prosenttia, 
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uhkapeliverojen oltua noin 7 prosenttia koko liikevaihdosta. Markkinointikulujen osuuden 

liikevaihdosta lasku vuonna 2018 selittyy osittain Iso-Britannian tiukentuneella otteella uh-

kapelimainontaan ja johdon päätöksestä vähentää markkinointia alueella, vuonna 2019 

Ruotsissa avattiin uhkapelimarkkinointi kaupallisille toimijoille, mutta markkinoinnin halut-

tiin olevan hillittyä. Ruotsin hallitus ei ollut tyytyväinen alkuvuoden uhkapelimainonnan 

määrään, mikä saikin toimialajärjestö BOS:n jäsenet, myös Betssonin hillitsemään mai-

nontaansa. Italiassa kiellettiin uhkapelimainonta täysin vuonna 2019 ja myös Espanjassa 

tiukennettiin linjaa uhkapelimarkkinoinnin suhteen, nämä muutokset mahdollisesti näkyivät 

jo edellisenkin vuoden luvuissa, koska pudotus oli kuitenkin selvästi pienempi vuonna 

2019. Vuonna 2019 markkinointikustannuksia nosti lisäksi sponsorisopimus Ruotsin jää-

kiekon pääsarjan kanssa ja ilman sitä ne olisivat olleet selkeästi matalammalla. Makset-

tuja uhkapeliveroja Betsson on raportoinut vasta vuodesta 2017, ne ovat luonnollisesti 

kasvaneet, kun useammat maat, joissa yritys toimii, ovat siirtyneet lisenssijärjestelmään ja 

vuoden 2019 suuri kasvu onkin juuri Ruotsin lisenssijärjestelmän käyttöönoton vaikutuk-

sia, lisäksi siihen vaikuttivat myös Italian ja Ison-Britannian verkossa tapahtuvan uhkapelin 

verotuksen korottamiset. Betssonin maksetun uhkapeliveron suhde liikevaihtoon vaikuttaa 

silti huomattavan pieneltä, ottaen huomioon, että yritys toimii yli kymmenellä säännellyllä 

markkinalla, joista Ruotsi, Iso-Britannia ja Italia varsinkin ovat tärkeitä markkinoita ja kaik-

kien säänneltyjen markkinoiden uhkapeliverotus on vähintään 15 prosenttia, useimmilla 

markkinoilla enemmän. 

 

Betssonin liikevoittoprosentti viiden vuoden ajalta nähdään kuviosta 12. Liikevoittopro-

sentti on ollut erittäin hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ajan, mutta on myös heilahdel-

lut melko paljon. Vuosina 2015 ja 2016 Betssonin liikevoittoprosentti pysyi 23 prosentissa, 

mutta 2017 se putosi lähes 19 prosenttia päätyen hieman alle 19 prosentin osuuteen liike-

vaihdosta. Seuraavana vuonna nousua tuli lähes saman verran ja liikevoittoprosentti oli 

nyt 22. Vuonna 2019 tuli sitten taas heilahdus alaspäin ja pudotusta tuli 24 prosenttia, 

Betssonin viimeisimmän liikevoittoprosentin ollessa hieman alle 17. Heikomman vuoden 

2017 jälkeen Betsson vaihtoi toimitusjohtajaa ja sen jälkeen alkoi tehostamaan toimin-

taansa, esimerkiksi vähentämällä työntekijöitä ja optimoimalla tuotekehitystä sekä markki-

nointia, pitäen kulurakenteen aikaisempaa matalammalla. Nämä muutokset saivatkin liike-

voittoprosentin nousemaan reilusti vuonna 2018. Vuoden 2019 pudotus oli merkittävä, 

mutta myös odotettavissa, lisenssijärjestelmään siirtyminen Ruotsissa kasvatti kustannuk-

sia merkittävästi ja erittäin kilpailtu markkina supisti marginaaleja. Euroopassa tehtiin pal-

jon uhkapelialalle negatiivisia poliittisia päätöksiä, esimerkiksi Tanska ja Italia ilmoittivat 

uhkapeliveron korotuksista ja Hollanti ja Saksa tiukensivat rajoituksia ennen lisenssijärjes-

telmään siirtymistä. Reilusta laskusta huolimatta Betssonin liikevoittoprosentti pysyi kui-

tenkin korkeana, edellisen vuoden organisaatiomuutokset auttoivat siinä huomattavasti.  
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Kuvio 12. Betssonin liikevoitto % 2015-2019 

 

5.2 Kindred Group Plc 

Kindred Group ilmoittaa talouslukunsa Ison Britannian punnissa, vuonna 2015 sen koko-

naisliikevaihto oli noin 354 miljoonaa puntaa ja Pohjoismaiden osuus siitä 45 prosenttia eli 

160 miljoonaa puntaa. Kuviosta 13 nähdään, että yrityksen kokonaisliikevaihto kasvoi hui-

masti 2015-2018 välillä, vuonna 2016 kasvua tuli yli 50 prosenttia 544 miljoonaan pun-

taan, seuraavana vuonna lähes 40 prosenttia ja vuonna 2018 vielä yli 20 prosenttia pää-

tyen hieman yli 907 miljoonaan puntaan. 2019 kasvua tuli kuitenkin ainoastaan 0,6 pro-

senttia, liikevaihdon ollessa 912 miljoonaa puntaa. Pohjoismaiden liikevaihto kasvoi 2016 

myös noin 50 prosenttia ja seuraavana vuonna 24 prosenttia, päätyen hieman alle 300 

miljoonan punnan tasolle. Vuonna 2018 Pohjoismaiden liikevaihto kasvoi enää kolmisen 

prosenttia ja viime vuonna se supistui noin 15 prosenttia, hieman alle 260 miljoonaan pun-

taan. Pohjoismaiden osuus on pudonnut viimeisen kolmen vuoden aikana hieman kiihty-

vällä tahdilla 10-16 prosenttia vuosittain, noin 45 prosentista kokonaisliikevaihdosta vuo-

den 2019 28 prosenttiin. 

 

Kindredin huima kasvu oli paljon nopeampaa kuin koko verkkouhkapelimarkkinalla, se oli 

kuitenkin selvästi hidastunut vuosittain ja olisi hidastunut myös vuonna 2019, jos markki-

nalla ei olisi tapahtunut muutoksia. Vuosina 2015 ja 2017 liikevaihtoa kasvattivat myös yri-

tysostot, erityisesti vuoden 2017 brittiläisen 32Red-yhtiön hankinta. Ruotsin siirryttyä li-

senssijärjestelmään vuoden 2019 alusta, Kindredin Pohjoismaiden liikevaihto putosi rei-

lusti tiukan sääntelyn takia, bonusten ja palautusten kielto, talletusrajat, Spelpaus ja muu 

verkkouhkapelin sääntely vaikuttivat myös Kindrediin. Pohjoismaiden liikevaihdon lasku 

vaikutti negatiivisesti kokonaisliikevaihtoon, supistaen kasvun lähes nollaan. Muun maail-



 

 

34 

man liikevaihto kasvoi vieläkin, mutta aikaisempaa hitaammin, siinäkin vaikutuksensa oli-

vat poliittisilla päätöksillä Euroopan uhkapelimarkkinalla. Lisäksi Kindredin liikevaihdosta 

lähes puolet tulee vedonlyönnistä ja vuodelta 2019 puuttuivat suuret urheilutapahtumat, 

joista lyödään paljon vetoa, kuten olympialaiset ja jalkapallon arvokisat, sekin heikensi 

osaltaan kokonaisliikevaihtoa. 

 

 

Kuvio 13. Kindred Groupin liikevaihto 2015-2019 

 

Kuviosta 14 huomataan, että Kindred Groupin markkinointikustannukset suhteessa liike-

vaihtoon olivat laskussa 2015-2017, laskien reilusta 22 prosentista liikevaihdosta 4,9 ja 

8,3 prosenttia vuosittain noin 19 prosenttiin vuonna 2017. 2018 nähtiin 7,7 prosentin 

kasvu ja vuonna 2019 kasvua tuli jo 11 prosenttia. Vuoden 2019 markkinointikustannusten 

kasvu suhteessa liikevaihtoon selittyy ruotsalaisten urheiluliittojen kanssa tehdyillä spon-

sorisopimuksilla, Kindredin lanseerauksella Yhdysvaltain markkinoille ja jatkuneilla inves-

toinneilla markkinoille, joissa Kindred pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan, kuten Iso-

Britannia. Tämä oli myös edellisen vuoden kasvun taustalla, yhdessä jalkapallon MM-kiso-

jen markkinoinnin sekä 32Red-yhtiön hankinnasta tulleiden kulujen kanssa. 

 

Kuvion 14 mukaan Kindred Group maksoi uhkapeliveroja vuonna 2015 10 prosenttia liike-

vaihdostaan. Seuraavina vuosina uhkapeliveron osuus liikevaihdosta kasvoi melko tasai-

sesti, hidastuen kuitenkin hieman vuosittain, kasvua tuli 26 prosenttia, 21 prosenttia ja 16 

prosenttia vuosittain, päätyen 17,5 prosenttiin liikevaihdosta vuonna 2018. Vuonna 2019 

uhkapeliverotuksen osuus liikevaihdosta oli jo yli 22 prosenttia ja kasvua tuli 28 prosenttia 

edellisvuoteen nähden. Uhkapeliveron vuosittain kasvavan osuuden liikevaihdosta syynä 
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on Kindredin toiminnan siirtyminen enemmän ja enemmän säännellyille markkinoille. Var-

sinkin vuoden 2019 aikaisempia vuosia suurempi kasvu selittyy säänneltyjen markkinoi-

den osuuden kasvusta, vuonna 2018 liikevaihdosta 43 prosenttia tuli säännellyiltä markki-

noilta ja vuonna 2019 niiden osuus oli jo 59 prosenttia liikevaihdosta. Suurin vaikutus 

säänneltyjen markkinoiden osuuden kasvuun oli Ruotsin siirtymisellä lisenssijärjestelmään 

ja uhkapeliveron piiriin, Pohjoismaihin maksetun uhkapeliveron määrä nousi lähes 15 mil-

joonaa puntaa ja liitteestä 3 näemme Kindredin maksaneen Ruotsiin saman verran uhka-

peliveroa Spooniker-nimikkeellä. Kindredin maksamat uhkapeliverot kasvoivat myös 

muilla maantieteellisillä segmenteillä, eniten Länsi-Euroopassa, sen taustalla oli erityisesti 

yrityksen toiminnan kasvu Ranskassa, jossa uhkapeliverotus on järkyttävän korkeaa ja 

toimi myös eri tavalla kuin suurimmassa osassa muussa maailmaa. Kun muualla uhkape-

liveroa maksetaan pelikatteesta, joka tarkoittaa lyötyjä panoksia vähennettynä maksetuilla 

voitoilla, Ranskassa veron osuus vuoden 2019 loppuun asti maksettiin ainoastaan lyötyjen 

panosten summasta, jolloin maksetun veron määrä saattoi jopa ylittää pelikatteen, margi-

naalien ollessa pieniä ja volyymin suurta. Ranska siirtyi vuoden 2020 alusta muiden mai-

den malliin, mutta esimerkiksi verkossa tapahtuvasta vedonlyönnistä joutuu pelintarjoaja 

maksamaan yhteensä 55,2 prosenttia kolmea eri uhkapeliveroa (iGB 2019a). Lisäksi uh-

kapeliverojen kasvuun suhteessa liikevaihtoon vaikutti myös Ison-Britannian korotus uhka-

peliveroon. 

 

 

Kuvio 14. Kindred Groupin markkinointikulut ja maksetut uhkapeliverot % 2015-2019 

 

Kindredin liikevoittoprosentti pysyi kuvion 15 mukaan hyvällä tasolla ja erittäin tasaisena 

vuodet 2015-2018. Liikevoittoa tuli 17,2-18,3 prosenttia liikevaihdosta vuosittain, vuonna 
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2018 nähtiin jo hienoinen 6 prosentin lasku, mutta vuonna 2019 liikevoittoprosentti romahti 

55 prosenttia hieman alle 8 prosentin tasolle. Kindredin aikaisempaa selvästi heikompaan 

tulokseen vaikutti varsinkin kustannusten kasvaminen huomattavasti liikevaihdon pysy-

essä samalla tasolla. Erityisesti kustannuksista kasvoivat maksetun uhkapeliveron määrä 

ja markkinointikustannukset, joita eriteltiinkin jo edellisessä kappaleessa, yhteensä niiden 

osuus liikevaihdosta oli vuonna 2019 jo huomattavan suuri, 45,5 prosenttia. Lisäksi myös 

hallinnolliset kulut kasvoivat reilusti, Kindred avasi 2018-2019 kaksi uutta toimistoa täysin 

uusiin sijainteihin, jonka ansiosta kustannukset infrastruktuuriin ja henkilöstöön kasvoivat 

huomattavasti, henkilökuntaa yritys palkkasi vuonna 2019 14 prosenttia lisää. Ylimääräisiä 

kustannuksia vuodelle toi myös USA:n lanseeraus, niiden uskotaan kuitenkin vähenevän 

jatkossa, kunhan toiminta maassa kasvaa.  

 

 

Kuvio 15. Kindred Groupin liikevoitto % 2015-2019 

 

5.3 LeoVegas AB 

LeoVegasin liikevaihto lähes nelinkertaistui kolmessa vuodessa vuoden 2015 83 miljoo-

nasta eurosta vuoden 2018 328 euroon, kuten kuviosta 16 huomataan. Se nousi vuosit-

tain yli 70 prosenttia 2016 ja yli 50 prosenttia kahtena seuraavana vuotena. Vuonna 2019 

nousua tuli vielä hieman alle 9 prosenttia 356 miljoonaan euroon. Myös Pohjoismaiden lii-

kevaihdon kasvu oli hurjaa vuosina 2016 ja 2017, 57 miljoonasta eurosta 123 miljoonaan 

euroon, yli 40 prosenttia ja yli 50 prosenttia vuosittain. 2018 nousua tuli vielä 16 prosenttia 

ja 2019 näki myös hienoisen vajaan 4 prosentin nousun lähes 150 miljoonaan euroon. 

Pohjoismaiden osuus liikevaihdosta oli laskussa koko tarkastelujakson ajan, lähtien vuo-

den 2015 lähes 70 prosentista kokonaisliikevaihdosta päätyen hieman yli 40 prosenttiin 

liikevaihdosta vuonna 2019. Vuosina 2016 ja 2018 Pohjoismaiden osuus supistui selvästi 
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17 prosenttia ja 24 prosenttia, kun taas 2017 ja 2019 se laski vain marginaalisesti 1,6 ja 

4,5 prosenttia vuosittain. 

 

 

Kuvio 16. LeoVegasin liikevaihto 2015-2019 

 

LeoVegas on verrattain nuori yhtiö uhkapelimarkkinalla, aloitettuaan toimintansa vuonna 

2012, se on pyrkinyt ensisijaisesti vahvaan kasvuun erityisesti mobiiliuhkapelaamiseen 

keskittymällä. LeoVegas on kasvuyhtiö, joka on 2015-2018 kasvanut markkinoimalla erit-

täin aggressiivisesti ja rakentamalla brändiään, joka liitetään pelaamiseen ja viihteeseen 

älypuhelimilla. Ensimmäiset yritysostonsa LeoVegas teki 2017 ja seuraavana vuonna se 

teki neljä yritysostoa lisää, hankkimalla myös nettikasinopelien livestriimaukseen keskitty-

vän CasinoGroundsin sekä esports-vedonlyöntiin keskittyvän Pixel.betin laajentaen reper-

tuaariaan hieman uusille alueille ja kasvattaen liikevaihtoaan entisestään. Vaikka LeoVe-

gas onkin vähentänyt riippuvaisuuttaan Ruotsin markkinasta, Pohjoismaiden osuus oli 

vuonna 2019 kuitenkin vielä yli 40 prosenttia. LeoVegas onnistui kuitenkin kasvattamaan 

myös Pohjoismaiden liikevaihtoaan kokonaisliikevaihdon lisäksi vuonna 2019 markkinati-

lanteen haastavuudesta huolimatta. Vuoden 2019 kasvua hidasti suurimpien markkinoi-

den, Ruotsin, Ison-Britannian ja Saksan muutokset, Ruotsissa lisenssijärjestelmään siirty-

minen kasvatti kuluja ja kiristi kilpailua, Isossa-Britanniassa tiukennettiin uhkapelimarkki-

nointiin liittyvää sääntelyä ja nostettiin uhkapeliveroa ja Saksassa tärkeä maksupalvelun-

tarjoaja suljettiin pois markkinalta, jolloin pelaajat joutuivat etsimään muita tapoja rahan-

siirtoihin. Kaikki nämä vaikuttivat kokonaisliikevaihtoon negatiivisesti ja Ruotsin tapaus hi-

dasti Pohjoismaiden liikevaihdon kasvua huomattavasti. 
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LeoVegasin markkinointikustannusten osuus liikevaihdosta on ollut selkeässä laskussa 

koko tarkastelujakson. Muista tutkimuksen kohdeyrityksistä poiketen, LeoVegas laskee 

myös affiliate-toiminnan kulut markkinointikustannuksiinsa, joten lukemat eivät ole täysin 

verrattavissa muihin, ilman näitäkin ne tosin olisivat huomattavasti muita kohdeyrityksiä 

korkeammat yritysten erilaisen profiilin takia. Kuvion 17 mukaan LeoVegasin markkinointi-

kustannukset olivat vuonna 2015 yli 54 prosenttia liikevaihdosta, niiden osuus liikevaih-

dosta laski seuraavana vuonna yli 21 prosenttia, mutta vuonna 2017 se pysyi paikallaan 

hieman yli 42 prosentissa liikevaihdosta. Vuonna 2018 laskua tuli noin 13 prosenttia ja 

2019 hieman alle 10 prosenttia. Aggressiivisena kasvuyhtiönä LeoVegas pyrkii moni-

kanavaisella ja datavetoisella markkinointistrategiallaan ensisijaisesti kasvattamaan mark-

kinaosuuttaan olemassa olevilla markkinoilla ja saamaan jalansijaa uusilla markkinoilla tu-

loksen maksimoinnin sijaan, se seuraa päivittäin eri markkinointikanavien kannattavuutta 

ja pyrkii nopeasti joko lopettamaan tai uudelleen neuvottelemaan kannattamattomat mark-

kinointi-investoinnit ja panostamaan kannattaviin. Tarkastelujakson aikana LeoVegas on 

kasvattanut suoraa digitaalista markkinointia ja pyrkii lisäämään orgaanista liikennettä si-

vustolle ja vähentämään erilaisten kumppanien kautta tulevaa liikennettä, josta koituu 

huomattavia kustannuksia yritykselle sen joutuessa maksamaan kumppaneilleen osuuden 

heidän kauttaan rekisteröityneiden asiakkaiden tuomista tuloista. Nämä kaikki ovat osal-

taan vaikuttaneet LeoVegasin markkinointikustannusten laskuun suhteessa liikevaihtoon 

ja LeoVegasin nopea kasvu on myös vaikuttanut markkinointikulujen osuuden laskuun. Li-

säksi muiden kulujen osuuden kasvaminen on pakottanut LeoVegasin hillitsemään mark-

kinointikustannuksiaan pysyäkseen voitollisena. 

 

 

Kuvio 17. LeoVegasin markkinointikulut ja maksetut uhkapeliverot % 2015-2019 
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LeoVegasin maksamat uhkapeliverot olivat vuosina 2015 ja 2016 melko marginaaliset 

suhteessa liikevaihtoon, uhkapeliverojen osuus oli vain 4 prosenttia. Vuonna 2017 uhka-

peliverojen suhde kasvoi huimat 74 prosenttia 7 prosenttiin liikevaihdosta, seuraavana 

vuonna kasvua tuli 30 prosenttia suhteessa liikevaihtoon ja vuonna 2019 uhkapeliverojen 

osuus oli jo 14 prosenttia liikevaihdosta, kasvaen edellisestä vuodesta 54 prosenttia. Leo-

Vegas kohdistaa toimintansa ensisijaisesti säännellyille markkinoille ja markkinoille, joiden 

uskotaan siirtyvän sääntelyn piiriin lähitulevaisuudessa. Säänneltyjen markkinoiden osuu-

den kasvu liiketoiminnasta näkyy selkeästi myös maksettujen uhkapeliverojen osuuden 

kasvussa viimeisen kolmen vuoden aikana. 2017 LeoVegas hankki yritysostolla uhkapelili-

senssin Italian markkinalle, mikä kasvatti uhkapeliveron osuutta liikevaihdosta huomatta-

vasti. Vuoden 2019 uhkapeliverojen huima kasvu suhteessa liikevaihtoon oli pääosin seu-

rausta Ruotsin lisenssijärjestelmään siirtymisestä, Pohjoismaiden osuus kokonaisliikevaih-

dosta oli 40 prosenttia ja Ruotsin osuus kotimarkkinana tästä huomattavan suuri, liikevaih-

don kasvaessa vain hieman nosti Ruotsissa maksettu 18 prosentin vero pelikatteesta uh-

kapeliveron osuutta liikevaihdosta tuntuvasti. Myös toiminnan aloittaminen Espanjan 

säännellyillä markkinoilla kasvatti uhkapeliveron osuutta liikevaihdosta, samoin kuin uhka-

peliveron korotukset Italiassa ja Isossa-Britanniassa. 

 

Kuvion 18 mukaan LeoVegasin liikevoittoprosentti vuonna 2015 oli käytännössä 0, 

vuonna 2016 se nousi 10 prosenttiin liikevaihdosta ja seuraavana vuonna laski noin 11 

prosenttia päätyen hieman yli 9 prosentin osuuteen liikevaihdosta. Vuonna 2018 ja 2019 

pudotusta tuli 36 ja 39 prosenttia, 2019 liikevoittoprosentin ollessa ainoastaan 3,6. Kasvu-

yhtiönä LeoVegasin liikevoittoprosentti ei ole sen toiminnan kaikkein kriittisin mittari, mutta 

liikevoittoprosentti on kuitenkin säilynyt positiivisena koko tarkastelujakson, vaikka viimei-

set kolme vuotta se onkin laskenut reilusti. Suurin vaikutus liikevoittoprosentin laskulle 

vuosina 2018 ja 2019 on ollut yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden ja ylijää-

mäarvojen poistot sekä liikearvon arvonalentumiset, liikevoittoprosentin ollessa lasku-

suunnassa viimeiset kolme vuotta, yrityksen käyttökateprosentti on kuitenkin kasvanut 

hieman vuosittain. Markkinointikustannusten ja muiden juoksevien kulujen vähentymisellä 

sekä maksettujen uhkapeliverojen ja henkilöstökulujen kasvulla on ollut omat vaikutuk-

sensa liikevoittoprosentin muutokseen.  
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Kuvio 18. LeoVegasin liikevoitto % 2015-2019 

 

5.4 Ruotsin valtio ja entiset monopoliyhtiöt Svenska Spel ja ATG 

Lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutuksia entisten monopoliyhtiöiden, valtion uhkapeli-

yhtiön Svenska Spelin ja hevospeliyhtiön ATG:n liiketoimintaan on hieman haastavampi 

seurata, koska ne on tuotu nyt uhkapeliveron piiriin ja sitä kautta myös muuta raportointia 

on muutettu, joten tunnuslukujen ei voi tulkita samalla tavalla kuin aikaisemmin. Käytän-

nössä näidenkin uhkapeliyhtiöiden liiketoiminnassa tärkein taloudellinen aspekti on se, 

kuinka paljon omistajat saavat tuloja, Svenska Spelin tapauksessa omistaja on vain valtio 

ja ATG:n tapauksessa hevosurheilujärjestöt. 

 

Liitteen 2 tiedoista näemme, että Svenska Spelin liikevaihto on pysynyt suurin piirtein pai-

kallaan edellisten viiden vuoden ajan 8,5-9 miljardissa kruunussa, myöskään lisenssijär-

jestelmään siirtyminen ei vaikuttanut juurikaan sen liikevaihtoon, laskua tuli ainoastaan 

noin 2 prosenttia. Svenska Spelin liikevoittoprosentti pysytteli myös tarkastelujakson 4 en-

simmäistä vuotta lähes paikallaan hieman yli 50 prosentissa liikevaihdosta. Lisenssijärjes-

telmään siirtymisen jälkeen vuonna 2019 liikevoittoprosentti oli vain hieman alle 29 pro-

senttia, laskien edellisestä vuodesta 44 prosenttia. Tilanne ei kuitenkaan todellisuudessa 

ole tämä, sillä Svenska Spel oli ensimmäistä kertaa muiden uhkapeliyhtiöiden lailla vero-

velvollinen ja maksoi siis 18 prosentin uhkapeliveron, kun tämä valtiolle eli yhtiön omista-

jille maksettava osuus lisätään liikevoittoon, päästäänkin jo noin 47 prosentin liikevoittoon, 

joka on jo lähes samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa. Svenska Spel ilmoittaa 

maksaneensa yhteensä veroja vuonna 2019 2054 miljoonaa kruunua, aikaisemmin se ei 

siis ollut velvollinen maksamaan mitään veroja, joten jos koko tämän summan lisäisi ra-
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portoituun liikevoittoon, päästäisiin jo yli 52 prosenttiin liikevaihdosta eli hyvin aikaisem-

pien vuosien tasolle. Svenska Spelin vuosikertomuksessa tilikauden voittona ja emoyhtiön 

osakkeenomistajille kuuluvana konsernin kokonaistuloksena on kirjattu 2,7 miljardia kruu-

nua ja emoyhtiön vuosituloksena vajaat 1,6 miljardia kruunua, mutta ehdotus tilitettäväksi 

omistajille on kuitenkin vain 850 miljoonaa kruunua, jolloin yhteensä verojen kanssa valti-

olle maksettava summa olisi 2,9 miljardia kruunua ja pudotusta edellisestä vuodesta tulisi 

huimat 35 prosenttia. 

 

ATG:llä oli ennen lisenssijärjestelmään siirtymistä monopoliasema erilaisiin hevospeleihin 

Ruotsissa, sen omistavat hevosurheilujärjestöt, mutta Ruotsin valtiolla on kuitenkin yhti-

öön määräysvalta, se tilittää vuosittain voittonsa näille järjestöille. Aikaisemmin ATG sai 

tarjota vain hevospelejä, mutta lisenssijärjestelmään siirryttäessä se alkoi tarjoamaan 

myös muuta vedonlyöntiä ja nettikasinopelejä. Vuodesta 2019 alkaen ATG on velvoitettu 

maksamaan 18 prosentin uhkapeliveroa pelikatteestaan ja yhtiöveroa veronalaisesta tu-

lostaan, aikaisempina vuosina se on ollut ainoastaan velvollinen maksamaan arpajaisve-

roa 35 prosenttia nettopelituloistaan, mutta tätä veroa ei enää makseta. ATG:n maksama 

arpajaisvero oli vuonna 2018 lähes 1,5 miljardia kruunua ja hevosurheilulle tilitetty summa 

noin 2,1 miljardia kruunua. ATG:n kokonaisliikevaihto oli vuonna 2015 4,4 miljardia kruu-

nua ja on kasvanut vuosittain 2-8 prosenttia päätyen 5,3 miljardiin kruunuun vuonna 2019. 

ATG:n liikevoittoprosentti oli tarkastelujakson alussa 70 prosenttia liikevaihdosta ja pysyi 

melkein samalla tasolla seuraavat kolme vuotta, laskien sinä aikana yhteensä reilut 5 pro-

senttia 66,5 prosenttiin liikevaihdosta. Vuonna 2019 liikevoittoprosentti romahti lähes 60 

prosenttia noin 28 prosenttiin liikevaihdosta. ATG:n suhteen raportoinnissa ja myös voiton 

jakamisessa omistajille tuli muutoksia vuodelle 2019, joten vuoden 2019 liikevoittoprosent-

tia ei voi verrata aikaisempiin vuosiin. Vuonna 2019 rahojen tilittämisen omistajille sijaan, 

ATG osti oikeuksia, dataa ja palveluita hevosurheilujärjestöiltä ja antoi lisäksi niille lainaa, 

omistajat saivat vuonna 2019 yhteensä hieman alle 2,2 miljoonaa kruunua, mikä on mar-

ginaalisesti enemmän kuin edeltävänä vuonna. Raportoinnin muututtua vertailukelvotto-

maksi aikaisempiin vuosiin ja kilpailijoihin, lanseerasi ATG uuden mittarin kuvaamaan sen 

tulosta, voiton ennen omistajien kanssa tapahtuvia liiketoimia. Se auttaa hahmottamaan 

yrityksen tekemää tulosta paremmin sekä mahdollistaa vertailun ja kuten kuviosta 19 huo-

mataan, eroaa merkittävästi aikaisemmin tarkastelemastamme liikevoitosta. ATG:n Ruot-

sin valtiolle maksamat uhkapeli- ja yhtiöverot vuodelta 2019 olivat yhteensä hieman yli 1,2 

miljardia kruunua, eli aikaisempaan nähden se maksoi veroja selvästi vähemmän, mak-

settujen verojen määrä laski edellisvuodesta 15 prosenttia. Omistajille ja valtiolle maksettu 

summa oli vuonna 2019 yhteensä noin 3,4 miljardia euroa, edelliseen vuoteen verrattuna 

laskua tuli viisi prosenttia. 
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Kuvio 19. ATG:n voitto ennen omistajien kanssa tapahtuvia liiketoimia 2013-2019 

 

Ruotsin valtio keräsi 2010-luvulla vuosittain reilut 6 miljardia kruunua uhkapelituloja, kuten 

kuviosta 20 nähdään. Vuoden 2018 tulot olivat tasan 6 miljardia ja jakautuivat Svenska 

Spelin tilittämään 4,5 miljardiin kruunuun, ATG:n arpajaisveroina maksamaan hieman alle 

1,5 miljardiin kruunuun ja ravintolakasinoiden maksamiin hyvin pieniin yhteensä 14 miljoo-

nan kruunun summiin, jotka eivät juurikaan kokonaistuloihin vaikuttaneet (Statskontoret 

2019:6, 43). Valtion uhkapelitulot eivät siis ole kuvion 20 mukaan kasvaneet kymmenessä 

vuodessa, uhkapelin kokonaismarkkinan kuitenkin kasvaessa oli helppo ymmärtää valtion 

huoli tulojen karkaamisesta sääntelemättömien toimijoiden käsiin. 

 

 

Kuvio 20. Ruotsin valtion uhkapelitulot miljardia kruunua 2000-2018 

 

Vuodelle 2019 valtion uhkapelituloihin tuli suuria muutoksia lisenssijärjestelmään siirtymi-

sen seurauksena, toimijoita ja muuttujia oli aikaisemman kahden sijaan huomattavasti 

enemmän. Uhkapeliverotus muuttui täysin, arpajaisvero poistui ja tilalle tuli uhkapelivero, 
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jota kaikkien lisenssinhaltijoiden tuli maksaa ja lisäksi entiset monopoliyhtiöt tuotiin yritys-

veron piiriin. Lisenssimaksuista ja vuosittaisista valvontamaksuista tuli myös valtion kas-

saan jonkin verran rahaa, samoin kuin sakkomaksuista, joita rikkomuksia tehneet uhkape-

liyritykset joutuivat maksamaan. Svenska Spel tilitti lisäksi edelleen valtiolle rahaa voitois-

taan. Tästä tarkastelusta rajataan pois kaikki erilaiset sponsorisopimukset uhkapeliyhtiöi-

den ja yhteiskunnan väliltä, koska vaikka ne tuovatkin yhteiskunnalle rahaa, eivät rahat 

mene valtion kassaan. Liitteessä 2 on eritelty näitä valtiolle tilitettäviä maksuja ja liitteestä 

3 nähdään kaikki valtiolle vuonna 2019 maksetut uhkapeliverot. Uhkapeliverojen yhteen-

laskettu määrä oli siis 3,8 miljardia euroa ja Svenska Spelin sekä ATG:n maksamat yhtiö-

verot 776 miljoonaa kruunua. Spelinspektion asetti sakkoja maksettavaksi valtiolle yh-

teensä 118 miljoonaa kruunua ja liitteen 3 tietojen sekä ICLG:n ilmoittaman hinnaston 

(ICLG 2019) perusteella melko suurpiirteisesti lasketut lisenssi- ja valvontamaksut olivat 

noin 60 miljoonaa kruunua. Svenska Spelin vuosikertomuksessaan esittämä ehdotus tili-

tettäväksi summaksi oli vain 850 miljoonaa kruunua, mikä tuntuu hyvin pieneltä summalta, 

varsinkin kun yritys on ilmoittanut tilittävänsä emoyhtiön voiton ja myös niin tehnytkin edel-

lisinä vuosina. Emoyhtiön tulos oli hieman alle 1,6 miljardia kruunua, joten ehdotus on 

vain hieman yli puolet siitä ja esimerkiksi Ruotsin Valtionkonttori arvioikin Svenska Spelin 

maksamaksi summaksi 1,6 miljardia (Statskontoret 2020:8, 43). Svenska Spelin pääty-

essä tilittämään ehdotetun summan, Ruotsin valtion uhkapelitulot ovat noin 5,6 miljardia 

kruunua ja supistuvat arvion mukaan lähes 6 prosenttia, mutta jos Svenska Spel päätyisi-

kin tilittämään kokonaan emoyhtiön voitot, nousisivat valtion uhkapelitulot yli 6 prosenttia 

6,3 miljardiin kruunuun. 

 

5.5 Ruotsin uhkapelimarkkina lisenssijärjestelmään siirtymisen jälkeen 

Spelinspektionenin ja veroviraston tietojen perusteella (Spelinspektionen 2020c) vuonna 

2019 lisenssijärjestelmään siirtymisen jälkeen säännellyn uhkapelimarkkinan koko oli noin 

24,8 miljardia kruunua. Uhkapeliviranomainen ilmoittaa myös, että H2GC:n mukaan sään-

telyn ulkopuolisten lisensoimattomien toimijoiden osuus kokonaismarkkinasta oli arviolta 

1,8-2,2 miljardia kruunua. Käytetään jatkossa tästä keskiarvoa eli 2 miljardia kruunua, ku-

ten esimerkiksi myös Valtionkonttori (Statskontoret 2020:8, 26) on tehnyt omassa arvios-

saan. Kuviosta 21 havaitaan muutos aiemmin kuviossa 4 nähtyyn kokonaismarkkinaan, 

säännellyt markkinat ovat kasvaneet todella reilusti, lähes 50 prosenttia, edellisvuoden 

16,7 miljardista kruunusta. Sääntelyn ulkopuolinen markkina supistui aikaisemman arvion 

6,7 miljardista kruunusta 70 prosenttia ja kokonaismarkkina kasvoi lähes 15 prosenttia 

edellisvuoden 23,4 miljardista kruunusta.  
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Kuvio 21. Ruotsin uhkapelimarkkinan koko 2001-2019 

 

Nämä luvut eivät oikein mitenkään voi pitää paikkaansa, kun huomioidaan aikaisemmin 

tarkasteltujen yhtiöiden vuoden 2019 liikevaihtoja, entisistä monopoliyhtiöistä Svenska 

Spelin liikevaihto oli laskenut ja ATG:n noussut hieman, pörssiyhtiöistä Betssonin ja Kin-

dredin Pohjoismaiden liikevaihto oli laskenut huomattavasti ja LeoVegasilla se oli margi-

naalisesti kasvanut. Valtionkonttori huomauttaa omassa arviossaan (Statskontoret 2020:8, 

27-28) bonusrajoitusten, suurten urheilutapahtumien puutteen ja Spelpausiin liittyneiden 

lähes 50 000 ruotsalaisen vaikuttavan negatiivisesti pelaamisen määrään ja uhkapeli-

markkinan kokoon, heidän arvionsa on, että markkinan koko on säilynyt samana tai laske-

nut hieman. Spelinspektionenin analyytikko Magnus Granlund kertoo sähköpostissaan 

(13.3.2020.) olevansa Svenska Spelin arvion markkinan hienoisesta supistumisesta kan-

nalla ja ATG:n arvioineen kokonaismarkkinan supistuneen jopa 13 prosenttia, minkä us-

koo olevan liikaa. Kaikki tahot ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että uhkapelimarkkina ei ole 

kasvanut, vaan todennäköisesti supistunut ja siitä, että sen taustalla ovat virheelliset arviot 

aikaisemman sääntelemättömän markkinan koosta. Näin ollen uhkapelimarkkina kokonai-

suudessaan ja etenkin sääntelemätön markkina on ollut selvästi aikaisempia arvioita suu-

rempi vuonna 2018. Tästäkin syystä myös vuoden 2019 arvioita sääntelemättömän mark-

kinan koosta tulee tarkastella kriittisesti, vaikka suurimmat ovatkin kaikki hankkineet Ruot-

sin uhkapelilisenssin ja toimivat sääntelyn piirissä. 

 

Kuvio 22 kertoo, kuinka Ruotsin säännelty uhkapelimarkkina on jakautunut lisensoitujen 

toimijoiden kesken lisenssityypeittäin. Kaupallinen verkossa tapahtuva uhkapeli ja vedon-

lyönti vie selvästi suurimman osuuden markkinasta, noin 56 prosenttia, kansalliset arpajai-
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set ja peliautomaatit seuraavaksi suurimman, 24 prosentin osuuden, voittoa tavoittelemat-

tomien toimijoiden järjestämät arpajaisilla ja bingolla on 15 prosentin osuus markkinasta, 

kivijalkakasinoilla 4 prosenttia ja ravintolakasinoilla noin 1 prosentti. Numerot ovat mielen-

kiintoisia siinäkin mielessä, että verrattaessa aikaisemminkin esiin otettuun tutkimukseen 

ruotsalaisten pelaamisen yleisyydestä, ylivoimaisesti suosituimmat pelit olivat arpajaiset ja 

erilaiset numeropelit, vedonlyönnin ja kasinopelien tullessa kaukana takana. (Spelinspek-

tionen 2019, 12-15.) Kaupallisia verkkouhkapelejä pelataan kuitenkin huomattavasti suu-

remmilla summilla kuin näitä yleisempiä pelejä ja näin ollen niiden osuus kokonaismarkki-

nasta on selvästi yli puolet. Valtionkonttorin laskelmien (2020:8, 31) mukaan Svenska 

Spelin osuus kokonaismarkkinasta on 34 prosenttia ja ATG:n 16 prosenttia, muiden kau-

pallisten verkkopelintarjoajien osuus yhteensä 28 prosenttia, voittoa tavoittelemattomien 

toimijoiden osuus 14 prosenttia ja lisensoimattomien sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden 7 

prosenttia, ravintolakasinoiden jäädessä 1 prosenttiin. Liitteen 3 verotietoja vasten tarkas-

teltuna nämä arviot pitävät melko hyvin paikkansa, tosin arvioiden tarkkuutta etenkin 

sääntelemättömien toimijoiden kohdalla tulee tarkastella kriittisesti, kuten vuoden 2018 ar-

vioista voitiin huomata. 

 

 

Kuvio 22. Säännelty uhkapelimarkkina lisenssityyppien mukaan 2019 (Spelinspektionen) 

 

Uutta lakia säätäessä ja lisenssijärjestelmään siirryttäessä yksi tärkeimmistä tavoitteista 

oli saada kanavointiaste mahdollisimman korkeaksi, eli sääntelyn alaisten toimijoiden 

osuus kaupallisesta kokonaismarkkinasta mahdollisimman suureksi, jolloin valtio pystyy 

kontrolloimaan paremmin koko markkinaa. Valtionkonttorin raportin (2020:8, 39) mukaan 
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vuonna 2019 93 prosenttia Ruotsin pelimarkkinasta oli säännellyillä toimijoilla, kun edelli-

senä vuonna niiden osuus oli vain 70 prosenttia. Tosin tämä 70 prosentin osuuskin oli lo-

pulta kaikkien tahojen mielestä liian suuri, koska sääntelemättömien toimijoiden osuutta oli 

aliarvioitu. Spelinspektionenin ilmoittaman H2GC:n arvion mukaan sääntelyn ulkopuolis-

ten toimijoiden osuus olisi 6,7-8,2 prosenttia, vuoden viimeisen neljänneksen lukemat oli-

vat kuitenkin heidänkin arvioissaan korkeammat, 8,0-9,4 prosenttia koko uhkapelimarkki-

nasta. (Spelinspektionen 2020c.) Kanavointiasteen arvioitiin olevan kaupallisissa uhkape-

leissä alle 50 prosenttia vuonna 2018 ja vuonna 2019 Valtionkonttorin ja Spelinspek-

tionenin arvioiden mukaan koko vuoden kanavointiaste olisi ollut 88 prosenttia. Kaikki ta-

hot ovat yksimielisiä siitä, että kanavointi heikentyi vuoden loppua kohti ja tutkimuksen 

kohteina olevien uhkapeliyhtiöiden mukaan valtio ei ollut onnistunut sääntelyn ulkopuoli-

sen pelaamisen kitkemisessä. Verkkouhkapelin toimialajärjestö BOS:n tilaaman tutkimuk-

sen mukaan todellinen kanavointiaste oli kuitenkin matalampi. Tutkimukseen saatiin tie-

toja uhkapeliviranomaiselta, pelintarjoajilta, kuluttajakyselystä ja haastatteluista sekä julki-

sista lähteistä. Tutkimuksen mukaan kanavointiaste olisi 81-85 prosenttia ja erityisesti net-

tikasinon ja vedonlyönnin segmenteissä kanavointi laski vuoden 2019 aikana noin neljän-

neksen. Kanavointiasteen uskotaan olevan laskussa jatkossakin. (Copenhagen 

Economics 2020.) Kaikki opinnäytetyön kohteena olleet yritykset toivovat valtiolta tiukem-

paa otetta suhtautumiseen sääntelyn ulkopuolisia toimijoita kohtaan ja se olisi myös Ruot-

sin etu, sääntelemättömät toimijat eivät maksa uhkapeliveroja, osallistu rahanpesun tai 

sopupelien torjumiseen, eivätkä myöskään Spelpausiin tai muuhun ongelmapelaamisen 

estämiseen ja niiden kuluttajansuoja on myös kyseenalainen, koska ne eivät ole Ruotsin 

lain vaikutusvallan alaisia. Toimialajärjestö BOS esittää avoimessa kirjeessään Ardalan 

Shekarabille, että Ruotsin valtio, koko lisenssijärjestelmään siirtymisen alullepanijan, mi-

nisteri Shekarabin johdolla, on kuitenkin keskittynyt ensisijaisesti tiukentamaan lisensoitu-

jen toimijoiden sääntelyä ja esitettyjen uusien tiukennusten myötä kanavointi heikkenee 

entisestään asiakkaiden siirtyessä pelaamaan lisensoimattomille toimijoille ja pelaajien 

lähtiessä, tietyn pisteen jälkeen, pelintarjoajatkin seuraavat perässä, lisenssijärjestelmän 

menettäessä lopulta merkityksensä. 15 toimitusjohtajaa suurimmista lisensoiduista toimi-

joista on jo allekirjoittanut tämän avoimen kirjeen ja kanavoinnin ollessa nyt jo huomatta-

vasti alempana kuin tavoiteltu 90 prosenttia, Ruotsin valtio ja Shekarabi riskeeraavat en-

tistä suuremman osuuden uhkapelimarkkinasta siirtyvän sääntelyn ulkopuolelle. (BOS 

2020.) 
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6 Pohdinta 

Tässä luvulla tehdään edellisessä luvussa esitetyistä tuloksista yhteenveto ja johtopäätök-

set sekä pohditaan miten lisenssijärjestelmään siirtyminen voisi vaikuttaa Suomen uhka-

pelimarkkinaan. Osiossa pohditaan myös jatkotutkimusehdotuksia ja tutkimuksen tekijän 

omaa työskentelyä sekä tutkimuksen luotettavuutta. 

 

6.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tutkimusongelmia mietittäessä, voidaan empiirisen tutkimuksen tuloksista 

todeta, että lisenssijärjestelmään siirtyminen vaikutti negatiivisesti kaikkien tutkimuksen 

kohteina olleiden yritysten toimintaan. Betssonin ja Kindredin kohdalla yritysten kasvu joko 

pysähtyi tai kääntyi laskuun, LeoVegasillakin kasvu hidastui huomattavasti. Uhkapeliveron 

osuus liikevaihdosta kasvoi luonnollisesti kaikilla kohdeyrityksillä. Markkinoinnin avaami-

sen epäiltiin kasvattavan mainontaa huomattavasti ja ruotsalaiset olivatkin alkuvuodesta jo 

hyvin kyllästyneitä uhkapelimainontaan, Betssonilla ja LeoVegasilla markkinointikustan-

nusten osuus liikevaihdosta kuitenkin laski ja Kindredilläkin sen nousun selittivät suurim-

malta osin suuret sponsorisopimukset ja USA:n markkinoille lähtö. Kuten kuviosta 23 näh-

dään, etukäteisodotusten vastaisesti, kokonaisuudessaan uhkapelimarkkinointi Ruotsissa 

laski huomattavasti valtion, toimialajärjestön ja peliyhtiöiden kaikkien toimimalla sen eteen 

alkuvuoden jälkeen. Kaikkien kohdeyritysten kannattavuus liikevoittoprosentilla mitattuna 

laski, LeoVegasilla lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutus liikevoittoprosenttiin oli vä-

häisin, Kindredillä suurin. 

 

 

Kuvio 23. Uhkapelimarkkinointi Ruotsissa 2000-2019 miljardia kruunua (Statskontoret) 
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Monopoliyhtiöiden kohdalla lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutukset olivat suurimpia 

raportoinnissa ja pelituottojen jakamisessa. Svenska Spelin liikevaihto laski hieman, mutta 

se oli ollut laskussa jo useamman vuoden, ATG:n liikevaihto oli ollut nousussa ja se nousi 

edelleenkin. Liikevoittoprosentin suoraan vertaaminen aikaisempaan oli molempien koh-

dalla mahdotonta, mutta lopulta selvisi molempien tehneen suunnilleen yhtä hyvää tulosta 

kuin edellisenäkin vuonna. On kuitenkin mielenkiintoista, että nämä valtion uhkapeliyhtiöt 

eivät kärsineet lisenssijärjestelmään siirtymisestä samalla tavalla kuin pörssiyhtiöt, toki 

kaikki niiden pelitoiminta ei olekaan samalla lailla kilpailtua kuin pörssiyhtiöillä. Esimerkiksi 

ATG:llä on edelleenkin lähes 100 prosentin osuus hevospeleistä ja Svenska Spelillekin jäi 

monopoliasema valtion omistamiin peleihin, esimerkiksi kivijalkakasinoihin, peliautomaat-

teihin ja raaputusarpoihin. Ne eivät kuitenkaan hävinneet ainakaan merkittävästi markki-

naosuutta kaupallisten uhkapelien osalta, mihin on osansa vahvalla brändillä ja luotetta-

vuudella valtion toimijana. 

 

Valtion uhkapelituotot olisivat normaalitilanteessa kasvaneet, mutta Svenska Spel ehdotti 

tilittävänsä valtiolle vähemmän, kuin sen olisi pitänyt, ainoa mieleen tuleva teoria tämän 

taustalla on koronaviruspandemia ja sen vaikutus Ruotsin yhteiskuntaan, mutta varmaa 

tietoa tästä asiasta ei ole. Svenska Spel joutui kuitenkin lopulta peruuttamaan myös tä-

män aiemmin ehdotetun tilityksensä valtiolle kokonaan, koronaviruksen aiheuttamien ta-

loudellisten ongelmien takia (Svenska Spel 2020b). Tutkimuksen tuloksista voidaan kui-

tenkin todeta valtion hyötyneen taloudellisesti lisenssijärjestelmään siirtymisestä ja myös 

pelihaittojen estäminen sekä rahanpesun ja sopupelien torjuminen oli varmasti aikaisem-

paa parempaa, kaikkien suurimpien toimijoiden tultua valtion sääntelyn piiriin. Myös kaik-

kien lisensoitujen toimijoiden otettua käyttöön Spelpaus-järjestelmän, lähes 50 000 siihen 

liittyneen ja itsensä kaikista sääntelyn alaisista uhkapeleistä sulkeneen ruotsalaisen voi 

melko varmasti uskoa vähentäneen peliongelmaisten pelaamista selvästi. Ruotsalaiset ur-

heiluseurat ja -liitot saivat myös enemmän rahaa toimintansa pyörittämiseen peliyhtiöiden 

aikaisempaa suurempien sponsorointisopimusten myötä. 

 

Ruotsin uhkapelimarkkinaan kohdistui lisenssijärjestelmään siirtymisen myötä tiukkoja 

sääntelytoimenpiteitä, bonusten tarjoamista rajoitettiin, talletus- ja tappiorajat asetettiin ja 

nettikasinossa lanseerattiin kolmen sekunnin sääntö. Myös suurten urheilutapahtumien 

puute ja Spelpausiin liittymällä itsensä kaikesta lisensoidusta uhkapelaamisesta sulkeneet 

lähes 50 000 ruotsalaista vaikuttivat negatiivisesti pelaamisen määrään ja pelimarkkinan 

kokoon. Tästä huolimatta Ruotsin uhkapelimarkkina kokonaisuudessaan kasvoi edellisen 

vuoden virallisesta arviosta 15 prosenttia, tosin kaikki tahot Valtionkonttorista ja uhkapeli-

viranomaisesta toimialajärjestöön ja uhkapeliyhtiöihin uskovat nyt vuoden 2018 arvioiden 

olleen virheellisiä ja todellisuudessa kokonaismarkkina olisi supistunut hieman tai pysynyt 
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samankokoisena. Jos markkinan koko ei olisi muuttunut lainkaan vuonna 2019, olisi siis 

vuoden 2018 uhkapelimarkkina ollut myös noin 26,8 miljardia kruunua 23,4 miljoonan si-

jaan. Säännellyn markkinan koko olisi pysynyt ennallaan, joten sääntelyn ulkopuolinen 

markkina olisi kasvanut aikaisemman arvion 6,7 miljardista kruunusta yli 10 miljardiin, näin 

ollen se olisi ollut 50 prosenttia arvioita suurempi. Muissa arvioissa kokonaismarkkinan ar-

veltiin supistuneen hieman, jolloin edellisen vuoden sääntelemätön markkina olisi ollut 

vielä suurempi. Tämä asettaa epäilyksen varjon myös sen päälle, onko mahdollisesti 

myös vuoden 2019 arvio sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden osuudesta tehty alakanttiin.  

  

Ruotsin tavoite 90 prosentin kanavoinnista on osoittautunut heidän käyttämillään keinoilla 

ylivoimaiseksi, kanavointiasteen ollessa valtion toimijoiden mukaan 88 prosenttia ja itse-

näisen tutkimuksen mukaan 81-85 prosenttia. Jos Ruotsi tiukentaa toimiaan liikaa ja antaa 

kuitenkin sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden tarjota omia pelejään rauhassa, tulee kana-

vointiaste putoamaan ja valtion tulot sekä pelihaittojen torjuminen heikkenemään. Ruot-

silla ei ole missään nimessä varaa tähän, vaan sen olisi otettava peliyhtiöiden ja toimiala-

järjestön huoli todesta ja tehtävä muutoksia kiristämällä sääntelemättömien toimijoiden 

kohtelua ensin verkkopalveluntarjoajien heidän pelisivustoilleen asettamilla ilmoituksilla 

laittomasta pelaamisesta, pelitutkimuksen mukaan 95 prosenttia edellisen 12 kuukauden 

aikana uhkapelejä pelanneista ruotsalaisista ei tiennyt, mistä tietää, pelaako lisensoidulla 

vai lisensoimattomalla uhkapelisivustolla. Tämän jälkeen keinoina olisi vielä kieltää mak-

supalveluntarjoajilta rahansiirrot lisensoimattomille pelisivustoille ja äärimmäisenä keinona 

pelisivustojen blokkaaminen. Samalla tulisi pitää lisensoitujen toimijoiden sääntely maltilli-

sena, että ne pystyisivät kilpailemaan myös tarjonnallaan sääntelemättömien toimijoiden 

kanssa. 

 

Opinnäytetyön päätutkimusongelma oli, miten lisenssijärjestelmän käyttöönotto vaikutti 

Ruotsin uhkapelimarkkinaan ja uhkapeliyhtiöihin. Tutkimusten tulosten ja asiaankuuluvien 

tahojen perusteella tapauksella oli negatiivinen vaikutus uhkapelimarkkinaan kokonaisuu-

dessaan sekä lisenssin hankkineisiin uhkapeliyhtiöihin, lisensoimattomiin toimijoihin ta-

paus taas vaikutti todennäköisesti positiivisesti, niiden saatua selkeätä kilpailuetua sään-

neltyihin toimijoihin nähden ja valtion monopoliyhtiöihin tapaus ei lopulta vaikuttanut mer-

kittävästi. Valtion uhkapelitulot kasvoivat hieman ja uhkapelimarkkinointi väheni lisenssi-

järjestelmään siirtymisen vaikutuksena. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voi suoraan soveltaa 

muihin markkinoihin tapauksen ollessa vahvasti riippuvainen kontekstistaan ja markkinan 

tilanteen sekä toimintaympäristön pitäisi olla samankaltainen, että johtopäätöksiä voitaisiin 

soveltaa muualla. 
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6.2 Suomen tilanteen pohdinta 

Suomessa Veikkauksella on monopoli kaikkeen uhkapelaamiseen, verkossa uhkapelejä 

tarjoaa myös moni muu sääntelemätön toimija, mutta niiden osuuden ei oleteta olevan 

vielä samaa luokkaa kuin Ruotsissa ennen lisenssijärjestelmään siirtymistä. Veikkauksen 

vuosikertomus esittää sen liikevaihdon eli pelikatteen olleen noin 1,7 miljardia euroa ja 

osuuden koko Suomen uhkapelimarkkinasta olevan 85 prosenttia. Kokonaismarkkinaksi 

arvioidaan 2 miljardia euroa ja muiden toimijoiden osuudeksi siitä 15 prosenttia. Veikkaus 

perustaa arvionsa H2GC:n analyyseihin, samoin kuin myös Ruotsin valtiolliset toimijat. 

(Veikkaus 2020.) Ottaen huomioon kuinka pahasti alakanttiin sama analysointiyritys arvioi 

Ruotsin sääntelemättömän markkinan koon, on sama mahdollista myös Suomen kohdalla, 

vaikka Suomessa mahdollinen virhe ei todennäköisesti voi olla yhtä suuri, Ruotsissa on 

kuitenkin runsaasti uhkapeliyrityksiä ja uhkapelimarkkinointiin kulutettiin hurjia määriä ra-

haa. 

 

Suomen uhkapelimarkkina on myös huomattavan erilainen verrattuna Ruotsiin, suurim-

pana erona peliautomaattien massiivinen osuus koko markkinasta. Suomessa peliauto-

maatit tuovat yli 40 prosenttia Veikkauksen pelikatteesta eli arvioidusta kokonaismarkki-

nasta Veikkauksen peliautomaattien osuus on yli 34 prosenttia, kun Ruotsissa kivijalkaka-

sinoiden ulkopuolisten peliautomaattien osuus on vajaat 3 prosenttia koko markkinasta ja 

yhteensä kaikkien peliautomaattienkin osuus alle 5 prosenttia. Arvio sääntelyn ulkopuolis-

ten toimijoiden osuudesta koko uhkapelimarkkinasta oli 15 prosenttia eli noin 300 miljoo-

naa euroa, nämä käsittävät siis verkossa tapahtuvan vedonlyönnin, nettikasinon, netti-

bingon sekä pokerin. Veikkauksen vedonlyönnin osuus oli 147 miljoonaa ja muut kasi-

nopelit -segmentin 228 miljoonaa, mutta tähän sisältyy vielä Casino Helsingin pöytäpelien 

tulos, joten arvioidaan vedonlyönnin ja nettikasinopelien, -bingon ja -arpojen osuuden ole-

van noin 300 miljoonaa euroa. Jos Suomi haluaisi avata uhkapelimarkkinan ja siirtyä li-

senssijärjestelmään, vedonlyönti ja muut verkossa tarjottavat pelit olisivat kaupallisille toi-

mijoille avautuvat segmentit, muut säilyisivät edelleenkin Veikkauksen yksinoikeutena. Ar-

vioiden ollessa kohdillaan ja kokonaismarkkinan pysyessä samankokoisena, olisi näiden 

kaupallisten pelien osuus arviolta noin 600 miljoonaa euroa eli 30 prosenttia kokonais-

markkinasta. 

 

Veikkauksen liikevoittoprosentti vuonna 2019 oli 60 ja sille jäi kulujen ja verojen jälkeen 

miljardi euroa jaettavaksi yhteiskunnalle, sen lisäksi se maksoi arpajaisveroa pelikattees-

taan 12 prosenttia, mikä oli vuonna 2019 noin 203 miljoonaa euroa, joten valtion uhkapeli-

tuotot olivat noin 1,2 miljardia euroa. Opinnäytetyötutkimuksen selvityksestä kävi ilmi, että 
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Ruotsissa entisten monopoliyhtiöiden liikevaihto ei kärsinyt lisenssijärjestelmään siirtymi-

sestä, eikä Suomen kohdalla tilanteen pitäisi tämän suhteen olla kovinkaan erilainen, 

Ruotsissa sääntelyn ulkopuolisten toimijoiden ja kilpaillun markkinan osuus oli huomatta-

vasti suurempi, kun taas Suomessa suurin osa Veikkauksen aikaisemmasta markkinasta 

pysyisi edelleen monopoliasemassa. Todennäköisesti Veikkauksen pelikate laskisi joitakin 

prosentteja, niin kuin se on viime vuosina laskenut. Markkinan pysyessä samankokoisena, 

Veikkaus maksaisi 100 miljoonaa euroa enemmän veroa ja sen kulut luultavasti kasvaisi-

vat jonkin verran, eli mitä luultavimmin aikaisemman miljardin euron sijaan, yhteiskunnalle 

jaettavaa jäisi noin 800 miljoonaa euroa. Muiden toimijoiden maksamat uhkapeliverot ja -

lisenssit toisivat valtion kassaan puuttuvat 100 miljoonaa euroa ja valtion tulot pysyisivät 

ennallaan. Siinä tapauksessa, että tällä hetkellä sääntelyn ulkopuolella olevien toimijoiden 

osuus markkinasta on arvioitu alakanttiin, valtion uhkapelituotot kasvaisivat aikaisem-

masta. 

 

Tässä kevyessä pohdinnassa tehdään tietenkin hyvin paljon oletuksia, eikä asia ole mis-

sään nimessä näin yksinkertainen, Suomen pitäisi onnistua tekemään sääntelystä veroas-

teineen riittävän tiukka ja samalla riittävän maltillinen, jotta kanavointiaste saataisiin korke-

alle ja suurin osa toimijoista lisenssin alle. Olisi myös tärkeää ottaa Ruotsista mallia peli-

haittojen torjumisessa, mielestäni siellä on lisenssijärjestelmän käyttöönoton ja kaikkien 

suurimpien toimijoiden tultua samojen lakien alle, päästy huomattavasti parempaan järjes-

telmään, kuin Veikkauksen monopolissa tällä hetkellä. Veikkaus esimerkiksi ilmoittaa tun-

nistautuneen pelaamisen osuuden olevan tällä hetkellä 45 prosenttia ja tämä pitäisi ehdot-

tomasti saada ylös. Myös vastine Spelpaus-järjestelmälle, jossa kerralla pystyy sulke-

maan itsensä kaikilta pelintarjoajilta, auttaisi myös peliongelmaisten pelaamisen estämi-

sessä ja muutenkin pelihaittoja torjutaan paremmin yhdessä kuin itsekseen muita toimi-

joita demonisoiden. Lisäksi yksi tärkeä muutos, minkä Suomi tarvitsisi, olisi veikkausvaro-

jen siirtyminen jaettavaksi valtion budjetista verotulojen lailla, jotta ne saataisiin tehok-

kaammin oikeisiin kohteisiin, aikaisemmin esiin otetun Liberan (2017) erittäin kriittisen ra-

portin lisäksi myös esimerkiksi Kotakorpi, Roukka & Viren kritisoivat artikkelissaan (2016) 

uhkapelituottojen korvamerkkaamista tehottomaksi ja monella tavalla haitalliseksi, toivoen 

rahapelituottojen käsittelemistä muiden verotulojen tapaan.  

 

Tiivistettynä, uskoisin lisenssijärjestelmään siirtymisen olevan Suomelle kannattavaa ta-

loudellisesti ja sosiaalisesti, jos siirtyminen tehtäisiin huolellisesti ottamalla huomioon kaik-

kien osallisten näkökulmat. Asiaa tulisi tutkia sekä valtion ja monopoliyhtiön, että kaupal-

listen uhkapelintarjoajien, pelaajien ja peliongelmaisten kannalta. Kaipaisin myös asiallista 

julkista keskustelua asiasta, jossa otettaisiin huomioon myös toisen puolen kanta ja oltai-

siin valmiita muuttamaan omaa, jos todisteet antaisivat siihen aihetta. 
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6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Olisin hyvin kiinnostunut jatkotutkimuksista, joissa seurattaisiin tulevien vuosien muutoksia 

Ruotsin uhkapelimarkkinassa ja kohdeyrityksissä. Tapauksen vaikutusten jälkeen olisi 

mielenkiintoista nähdä, miten tilanne kehittyy, harmillisesti se ei ole oikein mahdollista 

tässä maailmantilanteessa, koska koronaviruspandemia on muuttanut taloustilanteen täy-

sin erilaiseksi, kuin aikaisemmin, joten vertailua ei oikein voi ainakaan tältä vuodelta 

tehdä, mutta toivoisin jatkossa näkeväni tutkimusta aiheesta. Eniten kaipaisin kuitenkin 

perusteellista itsenäistä tutkimusta Suomen tilanteesta ja monopolijärjestelmän sekä mah-

dollisen lisenssijärjestelmän yksityiskohtaisesta vertailusta nimenomaan Suomessa. Myös 

sosiaalipuolen tutkimusta Ruotsin pelihaittojen torjumisesta monopolijärjestelmässä ja li-

senssijärjestelmässä varmasti tarvittaisiin.  

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja oman työskentelyn pohdinta 

Tutkimuksen yleisestä luotettavuudesta ja pätevyydestä puhuttaessa, tarkoitetaan tutki-

muksen ja sen tulosten olevan valideja ja sen mittareiden olevan reliaabeleita. Pirkko Ant-

tilan (2014, 10.1.) mukaan validiteetilla tarkoitetaan perinteisesti tutkimusmenetelmän ja 

käytettyjen mittarien kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin ja ovatko tehdyt tulkinnat luo-

tettavia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan taas mittauksen toistettavuutta ja Anttilan (2014, 

10.2.1) mukaan laadullisessa tutkimuksessa myös analyysin arvioitavuutta ja uskotta-

vuutta. Tässä tutkimuksessa tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus ja sitä voi pitää 

validina tapauksen luonteen takia, myös valitut mittarit mittasivat haluttuja asioita ja yritys-

ten vuosikertomuksista poimitut tunnusluvut olivat myös luotettavia. Aineisto on myös sel-

laisessa muodossa, että mittaukset on toistettavissa ja lukijalla on mahdollisuus seurata 

tutkijan päättelyä, raportin pohjalta esitettyihin tulkintoihin päätyminen on myös uskotta-

vaa. Tutkimusta voidaan siis pitää luotettavana.  

 

Omassa työskentelyssä oli jonkin verran haasteita, alkuun pääseminen tuntui vaikealta, 

aihe oli aluksi vielä laajempi ja tuntui ylitsepääsemättömältä, myös markkinadataa oli hei-

kosti saatavilla maksuttomista lähteistä. Alun esteiden ylityksen ja aiheen tarkentumisen ja 

rajauksen jälkeen opinnäytetyön tekeminen sujui kuitenkin mukavasti, tosin tutkimukseen 

tarvittavien lukujen julkaisua sai odottaa vuosikertomusten julkaisuun asti, jotta voitiin 

käyttää koko vuoden lukuja. Tutkin todella paljon eri yritysten tuloslaskelmia ja tilinpäätök-

siä ja voin sanoa oppineeni huomattavasti, mitä uhkapeliyhtiöiden kohdalla kannattaa 

tarkkailla ja mistä tietoja löytää. Ymmärrän myös uhkapelimarkkinaa todella paljon parem-

min kuin aikaisemmin, vaikka olinkin sitä seurannut aktiivisesti jo pitkään. Mielestäni on-
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nistuin kuvaamaan tapausta tarkasti ja koen että valitut tunnusluvut kuvasivat hyvin ta-

pauksen vaikutuksia kohdeyrityksiin, mutta ne olisivat voineet olla vielä paremmat ja tulok-

set tarkempia, jos yritykset olisivat ilmoittaneet Ruotsin luvut erikseen. Sain mielestäni tut-

kimuksesta eheän kokonaisuuden ja tuloksetkin olivat uskottavat, vaikka kokonaismarkki-

nan kokoa ei lopulta voinutkaan kunnolla verrata edellisiin vuosiin, koska aikaisemmat ar-

viot eivät todennäköisesti pitäneetkään paikkaansa. Minun oli ajoittain vaikeaa saada riit-

tävästi työtunteja sisään, mutta koen että koronaviruspandemian aiheuttama koulujen sul-

keminen ja etätöihin siirtyminen auttoi tässä prosessissa, aluksi en ollut oikein onnistunut 

työskentelemään kotona ja koululla tehdessä oli taas huomattavasti heikommat laitteistot, 

mutta koulujen sulkemisen jälkeen pääsin lopulta kotona työskentelyyn kunnolla kiinni ja 

kirjoittaminen alkoi luistaa mallikkaasti. 
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