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Valtaosalla on 
velkaa

Osuus 
(%)

Velan määrä (€)

25 0-100

25 101-5 000

25 5 001-20 000

25 20 001-250 000

Peli poikki -ohjelmaan hakeutuvien velkojen määrä

Osuus (%) Velan määrä (€)

22,2 Alle 5 000

53,7 5 000-49 999 

24,1 Yli 50 000

Peli poikki: 80,6 prosentilla 
on pelaamiseen liittyviä 
velkoja

Avohoidon asiakkaiden velkojen määrä

Velan määrä ei kerro 
ongelmien luonteesta: 

talousongelmat aina 
suhteessa tuloihin

On myös (lähes) 
velattomia pelaajia

Osalla suuria 
velkoja



LASKUT

LAINAT

PIKAVIPIT

KULUTUS-
LUOTOT

RIKOKSET

PUUTE

HÄÄTÖ

ULOSOTTO

LUOTTOHÄIRIÖ-
MERKINTÄ

PELAAMINEN



”Oishan tää yksinkertaista jos tän rahalla ratkaisisi.”



Raha ja peli

 Pelikäyttäytymisen on muututtava, ennen kuin taloutta 
kannattaa järjestellä: velkaantumisen syy oltava 
hallinnassa

 Haasteita tuottaa se, ettei toipuminen useinkaan ole 
suoraviivaista

 Taloudellista pelastusta saatetaan etsiä pitkäänkin 
peleistä

 Nykyilmiönä myös nettirahapelit ja nopea 
velkaantuminen

 Rahan kontrolli yhtenä ratkaisukeinona pelaamiseen

 Läheisten monet talousroolit: rahan lainaajina, 
kirstunvartijoina, velkojen takaajina  saattaa auttaa 
pelaamisen hallinnassa, mutta pelisäännöt sovittava 
tarkkaan



”Jos ei pysty olemaan varma 
siitä että pelaako, niin miten 
sä varmistat et sulta ei mee
kaikki rahat pelaamiseen, jos 
se lähtee käsistä.”



Pärjääminen, 
arki, 
tulevaisuus

talous- ja velkaneuvonta
Takuusäätiö
sosiaalitoimi

velkojat
pankki

läheiset

Peliklinikka

Rahapeliongelmaan liittyvien talousvaikeuksien ratkominen

Pelaamisen lopettaminen



Peliklinikalla 
puhutaan 
(myös) rahasta

 Talousongelmat tulevat usein heti alussa esille

 Peilinä ja muiden palvelujen pehmentäjänä pelaajalle
 Esim. yrittääkö maksaa vielä lainoja ja korkoja, viekö ulosotto 

kaiken, miten saada takauslaina; mitä tässä tilanteessa 
kannattaisi tehdä?

 Ratkaisuun kannustaminen

 Mitä pelaamisen lopettamisen jälkeen?
Niukkuuden kanssa pärjääminen; ei kuitenkaan vain 
velkavankeuden lusimista vaan elämän elämistä

 Peliklinikalla keskitytään rohkaisuun, rahakäsityksiin, 
suunnitelmallisuuteen ja hyvän elämän tavoittelemiseen; 
käytännön ratkaisut tehdään muissa palveluissa

 Ohjaus muihin palveluihin: monimutkaisia asioita, joissa omat 
asiantuntijat

 Yhteistyötä, koulutuksia

 Palvelujen väliin jäämisen ehkäisy

 Toive, että pelaamisesta puhuttaisiin kaikissa palveluissa!



”..kokemuksissa korostuu tilanteen 
saaminen jonkunlaiseen 
hyväksyttävään järjestykseen ja 
helpotuksen osuus minkä se tuo 
siinä, et ei olekaan enää pakko 
pelata, et mulla on suunnitelma.”



Pelaamisen 
lopettaminen

Pienet tulot

Suuret tulot
Paljon velkaa

Vähän tai ei 
velkaa

Arki paranee kun 
pelaaminen loppuu

Mahdollisesti 
pitkäaikaiset 
seuraukset

Kyky velkaantua Kyky selviytyä

Mahdolliset 
ratkaisut

PELAAMISEN 
HOUKUTTELEVUUS

MAKSUVARA JA 
-AIKA

ARJEN SUJUVUUS



Rahakäsitykset

 Miten hahmottaa tuloja ja menoja

 Pihistely; suunnittelemattomuus; käytetään kunnes 
loppu; säästäminen on hidasta; raha on käytettävä; 
avuttomuus

 Pelatessa rahakäsitykset muuttuvat

 Rahankäytön uudelleen miettiminen ja harjoittelu

 Vaikka pelaaminen hallinnassa, saattaa ymmärrys 
rahasta muuttua / olla jo valmiiksi ollut ongelmallinen, 
jolloin velkaantuminen voi liittyä myös pelaamisen 
jälkeiseen elämään



Keskustelua? 
Kysymyksiä?

Kiitos!



maria.heiskanen(at)hus.fi


