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Kansanedustajille lähetetyn nettiblokki-kyselyn vastaukset 

Kaikille kansanedustajille lähetettiin Suomen Pokerinpelaajat ry:n ja Suomen Urheiluvedonlyöjät 

ry:n nimissä yhteinen kysely missä tiedusteltiin kantaa nettiblokki-asiassa. Vastauksia tuli yhteensä 

22 kpl joten vastausprosentiksi tuli vaatimaton 11%. Emme ota kantaa syihin siihen, miksi 

vastausprosentti oli näin alhainen. Lähetimme kyselyn 17.3. ja vielä 22.3. lähetimme erillisen 

muistutuksen. Kysely sisälsi taustoittavan saatetekstin mutta varsinainen kysymys kuului: 

Kannatatteko ulkomaille pelaamisen rajoittamista internetin käyttöä tai rahansiirtoja 

rajoittamalla? Vastaukseksi riitti ”kyllä” tai ”ei” mutta ilmoitimme julkaisevamme myös mahdolliset 

perustelut. Vastaukset (27.3 mennessä saapuneet) ovat jakaantuneet seuraavasti: 

 

Kannattaa blokkeja 7 

Ei kannata blokkeja 12 

Ei vielä kantaa 3 

 

Näin pienestä otannasta ei voi vetää johtopäätöksiä koska vastaamattomien määrä oli niin suuri. 

Suomen Pokerinpelaajat ry:n ja Suomen Urheiluvedonlyöjät ry kiittävät kaikkia kansanedustajia, 

jotka vastasivat kyselyymme. Mikäli vastauksia tai kommentteja tulee myöhemminkin, lisäämme ne 

sivustoillemme. 

 

Kansanedustajien vastaukset: 

Alla kaikki vastaukset kokonaisuudessaan, viesteistä poistettu tervehdykset: 

 

KANNATTAA BLOKKEJA (Yhteensä 7, tulkinnanvaraiset vastaukset merkitty *:lla) 

 

Hongisto, Reijo (SIN): ”Kyllä” 

Hänninen Katja (VAS): ”Kannatan” 

Kulmala, Kari (SIN): ”Kyllä” 

Mölsä, Martti (SIN): ”Kyllä” 

Paatero, Sirpa (SDP) *: ”Kannatan suomalaista monopolijärjestelmää ja olen ymmärtänyt että 

haluamme suitsia mm. ulkomaisten peliyhtiöiden mainontaa. Tärkeätä on huolehtia että 

pelihaittoja on mahdollisimman vähän ja tuotto suomalaiselle järjestökentälle niin liikunnalle, 

kulttuurille, kuin potilasjärjestöille ja muillekin säilyy” 

Semi, Matti (VAS) *: ” Kannatan laittoman toiminnan ja markkinoinnin estämistä kaikin laillisin 

keinoin” 

Uotila, Kari (VAS)*: ”Kannatan laittoman toiminnan ja markkinoinnin estämistä kaikin laillisin 

keinoin” 
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EI KANNATA BLOKKEJA (Yhteensä 12) 

 

Elo, Simon (SIN): ”Vastaukseni on ytimekkäästi "ei" ” 

Kasvi, Jyrki (VIH): ”En kannata. Ihan jo sen vuoksi, että tuloksena olisi vaarallinen ennakkotapaus, 

joka avaisi mahdollisuuden rajoittaa jotain muuta toimintaa” 

Kiuru, Pauli (KOK) ” En kannata. https://www.pokerisivut.com/forum/viewtopic.php?p=466977 ” 

Kopra, Jukka (KOK): ” Vastaus lyhyesti: en kannata netin käytön tai rahansiirtojen rajoituksia” 

Koski, Susanna (KOK): ” Vastaukseni on "ei". Suomalainen rahapelimonopoli on poikkeuksellinen ja  

perustelu rahapeliongelmaisten suojelusta on ristiriitainen suhteessa rahapeleihin käytettyyn 

markkinointiin. Myös suomalaisilla rahapeleillä on paremmat mahdollisuudet kehittyä, kun 

kilpailuympäristöä tervehdytetään purkamalla epätarkoituksenmukainen monopoli” 

Lepomäki, Elina (KOK): ” En kannata” 

Rydman, Wille (KOK): ” En kannata rajoituksia. Blokkaukset eivät toisi Veikkauksen edunsaajille 

yhtään enempää rahaa, mutta elävää kotimaista pelikulttuuria ne vahingoittaisivat kyllä vakavasti.” 

Sirén, Saara-Sofia (KOK): ” En usko nettiblokkeihin, eivätkä ne vaikuta tämän päivän ratkaisulta” 

Talvitie, Mari-Leena (KOK): ”Ei” 

Tavio, Ville (PS): ” En kannata” 

Vartiainen, Juhana (KOK): ” En kannata vaan vastustan” 

Vähämäki, Ville (PS): ” En kannata rajoittamista” 

 

EI VIELÄ KANTAA (Yhteensä 3) 

 

Kaikkonen, Antti (KESK): ”Asiasta on selvitykset menossa, jossa arvioidaan ratkaisun eri puolia. 

Keskusta haluaa kuulla ne ja arvioi kantansa niiden perusteella. 

Mäkelä, Jani (PS): ”Kiitos kysymästä. Kannatan Veikkauksen monopolin säilyttämistä ja tuen 

periaatteessa siihen johtavia keinoja, mutta olen skeptinen nettiblokkausten toimivuuden suhteen 

ja huolissani siitä, miten ne vaikuttavat Internetin vapauteen.  

Näitä tosin on käytössä monessa muussakin Euroopan maassa, joten vaikutuksiin muualla on syytä 

perehtyä ennen tarkkoja linjauksia. Rahansiirtoon liittyvät rajoitteet voisivat olla tehokkaampia, 

ehkä netin vapautta vähemmän rajoittavia, mutta niidenkin kiertoon lienee keinonsa. 

On syytä muistaa, että tutkimusten mukaan ulkomaalaisten peliyhtiöiden nettipelien pelihaitat ovat 

olleet suhteellisesti suurempia kuin Veikkauksella. Yhtiötä on vaikeaa velvoittaa markkinoinnissaan 

ja pelitoiminnassaan samaan sääntelyyn, tai maksamaan pelihaittojen ehkäisyn ja hoidon 

kustannuksia. 
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Siinä mielessä ulkomaille pelaamisen rajoittaminen olisi perusteltua myös pelihaittojen ehkäisyn 

mielessä, vaikka se ei suorastaan Veikkauksen monopoliin liitykään” 

Zyskowicz, Ben (KOK): ”Kiitos lähettämästänne viestistä ja siinä esittämistänne näkemyksistä. 

Minulla ei ole vielä kantaa asiaan, sillä en ole perehtynyt siihen riittävästi” 

 

26.3. jälkeen tulleet vastaukset lisätty listalle: 

Sirén, Saara-Sofia (27.3.) 

 


