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Urheiluvedonlyönti tulonhankkimistoimintana 

 

 

 

 

Suomen Urheiluvedonlyöjät ry 

 

Yhdistyksen ensisijaisina tehtävinä ovat jäsentensä edunvalvonta, vastuullisen ja analyyttisen 

vedonlyöntikulttuurin edistäminen sekä vedonlyöntiin liittyvien koulutusten ja seminaarien 

järjestäminen. Yhdistys auttaa viranomaistahoja ottelumanipulaatioiden ja vedonlyöntirikollisuuden 

ehkäisemisessä ja valvonnassa ja pyrkii myös lisäämään tietoisuutta rahapeliongelmista ja niihin 

saatavilla olevasta avusta.  

 

 

Lausunnon taustaa 

 

Sosiaalisessa mediassa 6.10.2021 esille tulleen tapauksen johdosta haluamme kommentoida 

verottajan näkemystä, jonka mukaan vedonlyönti perustuu puhtaasti sattumaan, eikä näin ollen 

vedonlyöntiä voisi tästä johtuen harjoittaa tulonhankkimistoimintana. Näkemys on väärä. 

 

 

Rahapeliyhtiöistä 

 

Maailmassa on yli 10 000 vedonlyöntioperaattoria, joiden tarjoamien lukuisten kohteiden ja 

kertoimien kokonaisuutta voi kuvata vedonlyöntimarkkinaksi. Valtaosaan suomalaisilla on pääsy 

internetin välityksellä. Taloustieteissä käytetyn tehokkaan markkinan käsitteellä viitataan siihen, että 

kaikki julkinen ja yrityksen arvon kannalta oleellinen uusi tieto heijastuu välittömästi ja 
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täysimääräisesti (arvopapereiden) hintoihin. Vedonlyöntimarkkina ei ole tässä merkityksessä tehokas 

markkina, vaan sisältää runsaasti epätehokkuuksia. 

 

Vedonlyöntioperaattorien on avattava vedonlyönnin kohteeksi runsas määrä kohteita ja niihin 

laadittuihin kertoimiin eksyy väkisinkin virhearvioita. Vedonlyöntioperaattorien tarjoamien 

kertoimien taustalla on perinteisesti ollut lajia seuraavan kertoimenlaskijan subjektiivinen arvio 

ottelun etenemisestä sekä esimerkiksi voittajasta ja maalimäärästä. Kertoimenlaskijat ovat ihmisiä 

siinä missä vedonlyöjätkin ja siten erehtyväisiä. Kertoimien avaamisen jälkeen kohteeseen vetoina 

tuleva raha muokkaa kertoimia. Kertoimet eivät ole siis kiinteitä vaan ne muuttuvat alituisesti. 

 

 

Ammattimainen vedonlyönti 

 

Valtaosa vedonlyöjistä on harrastajia ja useimmat jäävät pitkällä aikavälillä tappiolle. Vedonlyönti ei 

kuitenkaan ole sattumaan perustuvaa kuten Lotto tai pelaaminen rahapeliautomaateilla. Näissä 

taidolla ei ole mitään merkitystä ja jokainen jää onnenpeleissä tappiolle pitkässä juoksussa. 

 

Ammattivedonlyöjät keskittyvät tiettyihin sarjoihin ja analysoivat niistä kaiken saatavilla olevan 

informaation. Oleellista on se, että muodostetaan tilastollisiin menetelmiin pohjautuva 

todennäköisyysarvio ja kun kerroin on arvioon nähden riittävän suuri, suoritetaan veto. On myös 

erittäin tärkeää, että mallinnusprosessi kehittyy koko ajan koska kilpailu alalla on kovaa. Työskentely 

on aikaa vievää ja rinnastuu täysin minkä tahansa muunkin kokopäiväisen työn tekemiseen. 

Tyypillisesti ammattivedonlyöjät erikoistuvat muutamiin urheilulajein ja näissä muutamiin sarjoihin 

koska kyse on omien resurssien rajallisuudesta. 

 

Vedonlyönnissä tuoton määrä riippuu pelivolyymistä ja matemaattisen mallinnuksen tarkkuudesta. 

Lisäksi tuotto on voimakkaasti riippuvainen tarjotuista kertoimista. Tämän vuoksi osalla pelaajista 

on pelitili jopa Euroopan talousalueen ulkopuolisilla peliyhtiöillä, koska mitä useampaa peliyhtiötä 

käyttää, sitä suurempi mahdollisuus on löytää linjasta poikkeava kerroin, jolloin tuottoennuste on 

suurempi. Linjasta poikkeavia kertoimia voi tarjoutua monessa eri kohdassa pelikohteen elinkaarta. 

Yleensä väärässä olevat kellutetut avauskertoimet, kertoimenlaskijan subjektiivisen arvion virheet, 

vedonlyöntimarkkinan yli- tai alireagoiminen joukkuekohtaisiin uutisiin, luonnollisten 

kerroinmuutosten tarjoavat mahdollisuudet sekä ottelunaikaisen vedonlyönnin kertoimienasettelun 

epäsymmetria pelitapahtumiin tarjoavat muun muassa tilaisuuksia yksittäiselle vedonlyöjälle 

positiivisen odotusarvon vedonlyöntiin. 

 

Suomessa toimii arviolta parisataa ammattivedonlyöjää, jotka jäävät tuhansien vetojen sarjassa 

voitolle ja elättävät itsensä vuodesta toiseen vedonlyöntituloilla. Voitolle jääviä harrastepelaajia, 

joille vedonlyönnin taloudellinen merkitys on pienempi, on vielä huomattavasti tätä enemmän. 
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Vertailu pokeriin 

 

Pokerissa pelinjärjestäjä kerää pelistä osallistujilta osallistumismaksuna “rakea”, jonka myötä pokeri 

muuttuu pelaajille oletusarvoisesti keskimääräisesti negatiiviseksi peliksi. Vedonlyönnissä sama 

toteutuu alle 100% palautuksen kertoimien kautta. Yksittäiseen pokerijaon tai vedonlyöntikohteen 

voittoon sattumalla on merkittävä roolinsa. Pitkässä juoksussa taitavien pelaajien on molemmissa 

pelimuodoissa kuitenkin mahdollista oman osaamisen ja sen kautta tehtyjen valintojen kautta kääntää 

pelaaminen odotusarvoltaan positiiviseksi. Ammattimainen vedonlyönti on siis taitopeli siinä missä 

pokerikin.  

 

 

Verotuskäytännöistä 

 

Ammattikunnassa ollaan perillä verotuskäytännöistä. Useimmille on selvää, että Euroopan 

talousalueen ulkopuolella järjestetystä vedonlyönnistä saadut voitot ovat veronalaista tuloa. On myös 

verrattain yleistä tietoa, että Verohallinnossa vedonlyöntiä on pidetty tulonhankkimistoimintana, 

mikäli toiminta on intensiivistä, laajaa ja jatkuvaa. Tällaisissa tapauksissa verotettavalla on täten ollut 

oikeus vähentää toimintaan kohdistuvat kustannukset kuluina, silloin kun ne kohdistuvat Euroopan 

talousalueen ulkopuolella järjestettyyn vedonlyöntiin. Toivommekin, että Verohallinto ajantasaistaisi 

ohjeistuksensa siten että vedonlyönti tunnistetaan tulonhankkimistoiminnaksi kuten pokerikin. Näin 

varmistettaisiin myös se, että verotettavia kohdellaan yhdenvertaisesti ja johdonmukaisesti. 
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