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H: Mitäs sitten sanoisit, että täällä tehdään rahapeliongelmien 

ehkäisemiseksi? Onko jotain keinoja tai toimintaa? 

 

V: Koordinaattori, joka meillä on, niin on aktiivisesti esimerkiksi 

näiden kauppiaiden kanssa tekemisissä. Niillä on oma nimikin ja 

tapaavat useamman kerran vuodessa. Ja tota ne järjestää näitä 

kamppiksia. Eli taas muistan huonosti, että onko se kaks kertaa 

vuodessa, mutta kuitenkin siis tämmöisiä kamppiksia, johon he sitovat 

henkilökuntaa. Eli vahvistetaan henkilökunnan puheeksiottoa kysymään 

ikää asiakkailta, jotka meinaavat ostaa lottokuponkeja tai tota jotka 

pelaavat siellä kaupoissa. Niin siellä vahvistetaan sitä, että 

kysytään onko ikää ja sitten niillä on niitä kaukosäätimiä, joilla ne 

saa napsautettua niitä koneita kiinni. Ja sitten näissä kamppiksissa 

on aina yhteistyönä mm. Ehyt ja siellä on erilaisia julisteita, onko 

ikää, älä ole koutsi tai ole koutsi ja niin pois päin. Että yritetään 

näihin paikkoihin, jossa pelaamista on niin osaamista vahvistaa näille 

henkilöille. Eli ihmisille, jotka ovat kassalla. Ja sitten just näitä 

K18-avaimenperiä ja sitte kerätään semmosta tilastoa, että montako 

kertaa on kysytty paperit mm. asiakkaalta, tai siis henkilöltä joka 

tulee ostamaan jotain peliarpoja tai montako kertaa on keskeytetty nää 

hedelmäpelit. Niin siitä kerätään tietoa. Ja sitten motivoidaan näitä 

kauppiaita antamaan positiivista palautetta. Et sehän lähtee sieltä. 

Et kauppiaat ovat valveutuneita ja kantavat kortensa kekoon. Ja 

kannustavat ja vahvistavat sitä omaan henkilökuntaa. Että hyvä kun 

kysytte ja tää on tärkee juttu. Ja tätä työtä tehdään. 


