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SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa 
apua myös muusta digitaalisesta pelaamisesta ja internetin liikakäytöstä aiheu-
tuviin haittoihin. Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti palveluja pelaajille, heidän 
läheisilleen ja heitä kohtaaville ammattilaisille.  

Peliklinikan palvelukokonaisuuden asiakaskunnalla on lukuisia mahdollisuuksia 
saada apua samasta yksiköstä. Valtakunnalliset ja alueelliset tuki-, neuvonta- ja 
hoitopalvelut ovat maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä. Peliklinikan kehit-
täminen ja toiminta perustuvat tutkimustietoon ja kehittämistä tehdään osana 
asiakastyötä. Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kehittämistyössä. Pelik-
linikan palvelukokonaisuuteen on kytketty myös tutkimus, seuranta ja arviointi. 
Tavoitteena on, että rahapelaamiseen kytkeytyvistä ongelmista voidaan esittää 
tutkittua tietoa erityisesti hoidon ja tuen piiriin hakeutuvien osalta. 

Peliklinikan hankekumppaneita olivat vuosina 2010-2016  Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, Pääkaupun-
kiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos THL. Samat hankekumppanit jatkavat vuosina 2017-2018 (sopimuksessa 
optio vuodelle 2019). Peliklinikka on osa THL:n koordinoimaa kokonaishanketta 
rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon 
kehittämiseksi. Peliklinikan visiona on olla Suomen johtava peliongelmiin erikois-
tunut palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus.

Tässä toimintakatsauksessa käydään läpi pelihaittojen kannalta oleelliset muu-
tokset Peliklinikan toimintaympäristössä vuosina 2015-2016. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen lisäksi merkittävimpiä muutoksia 
olivat laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, uudet teknologiat ja niiden 
vaikutukset rahapelaamiseen sekä erityisesti rahapeliyhteisöjen yhdistyminen. 
Rahapeliyhteisöjen yhdistymisen seuraukset eivät ole tiedossa. Peliongelmat ovat 
vaarassa jopa lisääntyä, sillä muutoksien myötä rahapelien tarjonta lisääntyy. 
Myös markkinoinnin muutokset vaikuttavat riskejä lisäävästi. 

Pääpaino toimintakatsauksessa on Peliklinikan toiminnan (Peluuri, Tieto- ja tuki-
piste Tiltti, avohoito ja sen päivystystoiminta) esittely vuosina 2015-2016. 

Peluurin asiakastyön havaintojen perusteella vakavat rahapeliongelmat ovat 
jälleen kasvussa. Edellisen kerran vuosien 2011 ja 2012 välillä niin sanotut va-
kavuusindikaattorit kasvoivat, ja esimerkiksi pelaamisen rahoittaminen laittomin 
keinoin, itsetuhoisuus, asunnon menetys tai sen uhka, pelaamiseen liittyvä ero, 
pelaamisen rahoittaminen lainalla ja yli 10 000 euron lainamäärät olivat aiempaa 
yleisempiä. Vuosien 2015 ja 2016 välillä havaittiin samansuuntaista kehitystä.

Tiltissä on näkynyt uutena pelimuotona digipelimaailmassa tapahtuva vedonlyönti. 
Digipelien vedonlyöntiin liittyen on Tiltissä kohdattu myös pelien mikromaksujen 
vuoksi maksuvälinepetoksia tehneiden nuorten vanhempien hätää. Uudenlaiset 
maksamisen tavat ja verkkoympäristössä tapahtuva (raha)pelaaminen saattavat 
olla etenkin vanhemmille, mutta myös puolisoille ja muille läheisille vieraita ilmi-
öitä ja vaikeuttaa entisestään rahapeliongelman ymmärtämistä. Tulevaisuuden 
pelit lisäävät siis haasteita myös läheisten kanssa tehtävässä työssä. 

Peliklinikan avohoidossa tavoitetaan asiakkaita, joista monet ovat nuoria aikuisia 
tai keski-ikäisiä miehiä, jotka käyttävät vain vähän muita sosiaali- ja terveys-
palveluja. He ovat usein ansiotyössä ja monilla on parisuhde ja lapsia. Monella 
rahapeliongelma on usein vakava ja siitä on kärsitty jo pitkään. Myös avohoidon 
asiakkailla velkaantuminen on yleistä: noin 70-80 prosentilla asiakkaista on 
rahapelaamiseen liittyviä lainoja, joiden summat vaihtelevat joistakin sadoista 
euroista yli 100 000 euroon. 

Raportointivuosien aikana Peliklinikan eri toimijoiden yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia so-
siaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja. Peliklinikan toimijat pyrkivät 
vaikuttamaan lakiesitysten valmisteluihin, tiedottamaan pelihaitoista ja vahvis-
tamaan Peliklinikan asiakastyöhön perustuvaa tutkimusta ja siitä tiedottamista. 
Peliklinikka pyrki vaikuttamaan myös siihen, että kohderyhmiin kuuluvien ihmisten 
(pelaajat ja läheiset) oma ääni kuuluisi mahdollisimman monipuolisesti heitä kos-
kevassa päätöksenteossa. Lisäksi Peliklinikan eri hankekumppaneiden edustajat 
tekivät vaikuttamistyötä omissa kanavissaan. 

Vuosina 2015-2016 Peliklinikka toimi vuokratiloissa Helsingin keskustassa Kaisa-
niemessä. Peliklinikka ryhtyi hakemaan keväästä 2016 lähtien uusia toimitiloja. 
Peliklinikan Kaisaniemenkadun toimitilat olivat käyneet viime vuosien aikana liian 
ahtaiksi mm. sen takia, että Tieto- ja Tukipiste Tiltin toiminta oli laajentunut ja 
sen toiminnan asiakasmäärät olivat kasvaneet merkittävästi. Lisäksi Peluurin ja 
Peli poikki -toiminnan laajeneminen oli aiheuttanut tilanteen, jossa toimitiloissa 
oli mahdotonta jatkaa.

Peliklinikan seitsemän vuoden toiminnan jälkeen on selvää, että Suomessa tar-
vitaan ainakin yksi valtakunnallinen rahapeliriippuvuuden hoidon kehittämis-
työn yksikkö. Menetelmien kokeilu ja kehittäminen edellyttävät riittävän suurta 
asiakasmäärää, johon Peliklinikan kaltainen yksikkö kykenee. Lisäksi tarvitaan 
yksikkö, joka pystyy kouluttamaan sekä antamaan asiantuntija-apua työssään 
pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille. 

Tulevaisuudessa Peliklinikan eri 
palveluissa on seurattava mm. uusia 
rahapelaamisen muotoja ja pelaa-
miseen liittyvää velkaantumista.”
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PELIKLINIKAN PALVELUKOKONAISUUS
2015 – 2016

VIESTINTÄ JA TUTKIMUS

AVOIMET OVET 
(ma 15-17, ke 15-18)

PELAAJIEN VERTAISRYHMÄ
(ma 17-18.30) 

KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA,
PUUHAPERJANTAI (pe 11-14)

LÄHEISTEN TEEMAILTA
(n. kerran kuussa)

RYHMÄTOIMINNOT
(ulkopuolisten vetäjien avulla)

TIETOISKUT RAHAPELIHAITOISTA

AVOHOITO 
(yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoisena) 

PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
(ti 8-10, to 15-17)

CHAT
(aukioloaika vaihteli 2015-2016)

VERTAISPUHELIN

eNEUVONTA

PELIVOIMAPIIRI

VALTTI keskustelupalsta, TUULETIN-ryhmät, 
sekä läheisten keskustelupalsta HERTTA

PELI POIKKI -OHJELMA

OMAHOITO
(peluuri.fi)

AUTTAVA PUHELIN
(ma-pe 12-18)

1) PELIKLINIKKA 
 PALVELUKOKONAISUUS ONGELMAPELAAJILLE, HEIDÄN LÄHEISILLEEN
 SEKÄ HEITÄ TYÖSSÄÄN KOHTAAVILLE AMMATTILAISILLE

1.1 Yleistä Peliklinikan toiminnasta 

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa 
apua myös muusta digitaalisesta pelaamisesta ja internetin liikakäytöstä ai-
heutuviin haittoihin. Se on Helsingin ja Vantaan kuntien, järjestöjen ja valtion 
yhteishanke.

Peliklinikka palvelee pelaajia, heidän läheisiään ja heitä työssään kohtaavia 
ammattilaisia. Palvelut ovat maksuttomia, ja osa palveluista on valtakunnalli-
sia. Peliklinikka on osa THL:n koordinoimaa kokonaishanketta rahapelaamisesta 
aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi.

1.2 Hankekumppanit 

Peliklinikan hankekumppaneita olivat vuosina 2010-2016 Helsingin  ja Vantaan 
kaupunkien lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, Pääkaupun-
kiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL. Samat hankekumppanit jatkavat myös vuosina 2017-2018 (sopimuksessa 
optio vuodelle 2019).  

Raportointikautena hankekumppanit vastasivat Peliklinikan kustannuksista kukin 
omalla kumppanussopimuksessa sovitulla panoksellaan tuottaen oman osansa 
Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. Raportointikautena Peliklinikalla ja osa-
hankkeissa työskenteli 17-19 henkilöä. Kukin hankekumppani vastasi talous- ja 
henkilöstöhallinnosta omalta osaltaan. Yhteisten toimistokulujen (vuokra, sähkö, 
siivous, turvakulut) osalta sopimukset ja laskutus oli keskitetty THL:lle. THL velotti 
kultakin kumppanilta sovitun mukaisen osuuden.  

Helsinki ja Vantaa vastasivat avohoidosta. Loppuvuonna 2016 käynnistyneen 
päivystysvastaanoton järjestämisestä vastasi Sininauhaliitto Vantaan ostopal-
veluna. THL rahoitti Peli poikki -ohjelman kokonaan ja maksoi projektipäällikön 
sekä Peliklinikalle työskennelleiden tutkijoiden kulut. Peluurin toiminnan rahoitus 
tuli suomalaisilta rahapeliyhteisöiltä ja hallinnosta vastasivat Sininauhaliitto ja 
A-klinikkasäätiö. Tiltin toiminta rahoitettiin RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuk-
sella (Ak-rahoitus). Vuosina 2015-2016 Peliklinikka toimi vuokratiloissa Helsingin 
keskustassa Kaisaniemessä. 

1.3  Peliklinikan visio

Peliklinikka on Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja 
kehittämiskeskus.
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AVOHOITO
Tukea, hoitoa ja päivystys-

vastaanotto yksilö-, pari-, perhe- 
tai ryhmämuotoisena täysi-ikäisille 

helsinkiläisille ja vantaalaisille.

Rahoittajat: Helsingin ja Vantaan kaupungit

TILTTI
Matalan kynnyksen 

tuki- ja neuvontapalvelut 
 pelaajille, läheisille ja heitä 

työssään kohtaaville ammattilaisille.

Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys (RAY)

ALUEELLISET PALVELUT

Rahapeliongelma on erittäin vakava haitta pelaajien ja heidän läheistensä elä-
mänlaadulle ja hyvinvoinnille. Keskeisesti se näkyy kestämättömänä taloudelli-
sena tilanteena mittavien velkojen takia, päihteiden käyttönä, vakavien mielen-
terveysongelmien laajana esiintyvyytenä ja sosiaalisina ongelmina sekä ihmisen 
toimintakyvyn vakavana alentumisena. Ilmiön tyypillisiä piirteitä pelaajilla ovat 
vahvat syyllisyyden ja häpeän tunteet sekä erilaiset virheelliset uskomukset.

Suomessa arvioidaan olevan noin 124 000 henkilöä 1), joilla on rahapeliongelma. 
Peliklinikan kokemuksen mukaan auttavissa palveluissa kohdataan pelaajia, 
joilla on todella vakava rahapeliongelma.  Esimerkiksi hoidolliseen keskusteluun 
hakeutuvat asiakkaat ovat usein kärsineet peliongelmasta pitkään, keskimäärin 

7–9 vuotta. Suurimmalla osalla hoidolliseen keskusteluun hakeutuneista on ollut 
runsaasti kontakteja hoito- ja palvelujärjestelmään ilman, että siitä olisi ollut apua 
peliongelmaan. Toisaalta kolmasosa asiakkaista on ollut kokonaan vailla muita 
hoitokontakteja ennen Peliklinikalle hakeutumista. Noin puolet hakee ensimmäistä 
kertaa apua peliongelmaansa. 

Vaikka rahapeliriippuvuudesta kärsivät ovat käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluja, peliongelman tunnistaminen on ollut satunnaista. Pelaaja haluaa 
salata ongelmansa ja toisin kuin päihdeongelmassa, ulkoisia merkkejä ei ole, 
eivätkä ammattilaiset osaa tai huomaa kysyä peliongelmasta.

1) Anne Salonen & Susanna Raisamo. Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 
15–74-vuotiailla. THL Raportti 16/2015.

3.1 Rahapeliyhteisöjen yhdistyminen – haittojen
 ehkäisy ja vastuullisuus eivät ole uuteen
 malliin sisäänrakennettuja ominaisuuksia 

Sisäministeriön käynnistämä selvityshanke Suomen rahapelijärjestelmän vaih-
toehtoisista ratkaisumalleista luovutettiin maaliskuussa 2015 sisäministeriölle. 
Selvityshankkeen yksimielinen ehdotus oli, että järjestelmää tulisi kehittää siten, 
että Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n rahapelitoiminta 
yhdistetään. Selvityshankkeen keskeisenä lähtökohtana oli Suomen rahapelipoli-
tiikan peruslinjaus rahapelihaittojen torjumisesta ja tavoite, että rahapelaamiseen 
kytkeytyviä haittoja tulee ehkäistä entistä tehokkaammin. Selvityshankkeessa 
arvioitiin, että yhden yhtiön mallissa viranomaisohjaus haittojen ehkäisyn ja 
rahapelitarjonnan kokonaisarvioinnin näkökulmasta on helpompi toteuttaa joh-
donmukaisesti. 

Lainsäädäntömuutoksia rahapeliyhteisöjen yhdistymisen mahdollistamiseksi val-
misteltiin tiukalla aikataululla. Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta annettiin eduskunnalle 15.9.2016. 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli asiassa 7.10.2016 asiantuntijoita. 
Peluuri oli yksi kuultavista tahoista. Peluuri toi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
tekemässä lausunnossaan esille, että rahapelijärjestelmän ja lainsäädännön uu-
distamiselle on syytä käynnistää viipymättä kakkosvaihe, jossa tulisi varmistaa 

haittojen torjumiselle riittävät, konkreettiset ja vaikuttavat toimenpiteet. Haittojen 
ehkäisyn ohella tulisi panostaa korjaavaan työhön 2). Haittojen ehkäisy tai vastuul-
lisuus ei ole uuteen malliin sisäänrakennettuja ominaisuuksia, vaan pelihaittoja 
vähentävät ratkaisut on päätettävä toteuttaa erikseen. Uudistettu arpajaislaki 
vapautti rahapelien kehittelyä ja johti esimerkiksi verkkopelivalikoiman laaje-
nemiseen. Arpajaislakiin tehdyt muutokset sisältävät siten riskin pelihaittojen 
lisääntymisestä. 

Arpajaislain 2. vaiheessa pitääkin selvittää, miten lainsäädäntöä tulisi muuttaa 
haittojen ehkäisyn osalta ja mahdolliset muut muutostarpeet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnisti syksyllä 2016 suunnittelun uu-
den tutkimuksen käynnistämisestä tammikuussa 2017. Rahapelikysely 2016 
-tutkimuksessa arvioidaan rahapelijärjestelmän uudistumisen seurauksia; onko 
peliyhteisöjen yhdistymisellä mahdollisia seurauksia, ja jos on, millaisia ne ovat.  

THL:n Rahapelikyselyllä selvitetään rahapelaamista, peliyhteisöjen markkinointia 
ja rahapelihaittoja vuodelta 2016, ennen rahapeliyhteisöjen yhdistymistä. Tutki-
muksen tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimukseen on satunnaisesti poi-
mittu 20 000 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Kymenlaakson alueilla asuvaa 18-vuo-
tiasta tai sitä vanhempaa henkilöä. Väestökyselyn lisäksi kerätään Peliklinikan 
asiakkailta rinnakkainen tutkimusaineisto tammi-huhtikuun 2017 aikana. Vuonna 
2018 toistettavalla tutkimuksella arvioidaan tilannetta yhdistymisen jälkeen. 

2) Peluurin lausunto löytyy osoitteesta https://peluuri.fi/sites/default/files/attachment/peluurin_lausunto_sosiaali-_ja_terveysvaliokunnalle_arpajaislaista_0.pdf

2) PELIKLINIKKA-HANKKEEN TAUSTA

3) PELIHAITTOJEN KANNALTA OLEELLISET MUUTOKSET
 TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2015 – 2016

VALTAKUNNALLISET PALVELUT 

Kuva 2: Peliklinikan monitoimijamalli.
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On hyvä, että tilannetta arvioidaan yhdistymisen jälkeen, koska rahapeliyhtei-
söjen yhdistymisen seuraukset eivät ole tiedossa. Peluurin syksyllä 2016 teke-
mässä lausunnossa todetaan, että ongelmat ovat vaarassa jopa lisääntyä, sillä 
muutoksen myötä rahapelien tarjonta lisääntyy. Myös markkinoinnin muutokset 
vaikuttavat riskejä lisäävästi.

3.2 Sote-uudistus – miten pelihaittapalvelut 
 järjestetään tulevaisuudessa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta eli sote-uudistusta 
on valmisteltu kahden eri hallituksen aikana. Sote-uudistuksessa koko julkinen 
sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset so-
siaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2020 vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 
uudelle maakunnalle.

Peliklinikka seuraa aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etene-
mistä (mm. lakiluonnoksia, virkamiesvalmistelussa tehtyjä uudistukseen liittyviä 
luonnoksia). Peliklinikka valmistelee samanaikaisesti ehdotusta pelihaittapalve-
lujen tuottamisesta ja organisoinnista uusissa sote-rakenteissa.  

Sote-uudistuksen suunnitelmat ovat olleet ristiriitaisia ja muuttuneet suunnitte-
lun edetessä. Sote-uudistuksessa on tärkeätä huomioida, että palveluprosessit 
ovat asiakkaan näkökulmasta saumattomia, hyödyllisiä, kustannusvaikuttavia 
ja laadukkaita.

3.3 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 
 – ehkäistäänkö rahapelihaittoja 
 tehokkaammin tulevaisuudessa?

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 1.12.2015. Lain mukaan ehkäise-
vään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen eh-
käisy. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa 
ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia 
ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä. Laki ohjaa kuntia huomioimaan 
päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisyssä päihteiden käyttäjien ja pelaajien lisäksi 
heidän läheisensä, sivulliset ja koko yhteiskunnan. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja 
ohjauksesta. Tulevaisuudessa nähdään, mitkä ovat kuntien käytännön toimet 
rahapelihaittojen ehkäisyssä – ehkäistäänkö rahapelihaittoja tehokkaammin?

3.4 Tulevaisuuden teknologiat ja rahapelaaminen  
 – internetin vaikutukset rahapelaamiseen

Kehittyvä teknologia tuo mukanaan uudenlaisia rahapelaamisen muotoja. Uudet 
rahapelaamisen tavat risteyttävät digitaalista pelaamista ja perinteisempiä ra-
hapelaamisen muotoja 3).

Elektroniseen pelaamiseen ja e-urheiluun liittyy vedonlyöntiä pelin sisäisillä esi-
neillä, joilla saattaa olla arvoa myös reaalirahassa, mutta ainakin symbolinen arvo 
pelin sisällä (skins betting). Vedonlyöntiä on myös elektronisen urheilun voittajista 
perinteisen urheiluvedonlyönnin tapaan (esports betting). Elektronisesta urheilusta 
on mahdollista lyödä vetoa Veikkauksenkin sivuilla, ja vuonna 2016 maailman-
laajuisesti arvioitiin olevan 6,5 miljoonaa e-urheilun vedonlyöjää. 

Elektroninen pelaaminen ja virtuaaliset maailmat mahdollistavat myös uudenlais-
ten taitoelementtien lisäämisen rahapelaamiseen ja saattavat houkutella uusia 
asiakasryhmiä. Toisaalta perinteistä rahapelaamista voi ”opetella” sosiaalisissa 
kasinopeleissä (social casino gaming), jotka muistuttavat nettikasinopelejä, vaik-
ka oikeaa rahaa ei panoksena olekaan. Näissä peleissä esimerkiksi voittaminen 
on usein yleisempää kuin tavallisissa rahapeleissä. Tämä saattaa luoda vääriä 
uskomuksia voittamisen todennäköisyyksistä oikeissakin peleissä. Tällaisten uu-
sien yhdistelmien arvellaan vaikuttavan etenkin nuorten rahapelaamiseen, mutta 
sosiaaliset kasinot saattavat olla myös esimerkiksi reaalimaailman kasinoiden 
mainoskanavia, joista voi voittaa vaikkapa ilmaisia matkoja kasinoille.

Suomalainen monopolijärjestelmä eroaa sellaisista markkinoista, joilla eri raha-
peliyhtiöt kilpailevat uusista asiakkaista. Verkossa maailman pelit ovat kuitenkin 
avoinna suomalaisillekin, ja etenkin elektroninen urheilu on jo arkipäivää täälläkin. 
Tulevaisuuden teknologiat rahapelaamisessa edellyttävät entistä tiiviimpää yh-
teistyötä tutkimuksen, ehkäisevän ja korjaavan työn välillä. Tarvitaan vastauksia 
mm. seuraaviin kysymyksiin:

3) SNSUS conference 29.-31.5.2017 ”New technology and gambling: The influence of the Internet on gambling problems” Sally Gainsbury, University of Sydney, AU

• Hybridit tuotteet – ovatko ne rahapelaamista?

• Uudet rahapelaajat – keitä he ovat?

• Rahapelien saatavuus ja käyttäminen – miten pelaajat alkavat 
käyttämään ja käyttävät uusia rahapelejä (esim. lisääntynyt to-
dellisuus yhdistää digitaalista sisältöä todellisen ympäristön 
kanssa - älypuhelimien ominaisuuksien kuten paikannus, ka-
mera ja mikrofonien hyödyntäminen)?

• Mitä uusia riskejä rahapelaamiseen tulevaisuudessa liittyy?

• Rahapelien markkinointi – minkä tyyppinen markkinointi on 
soveliasta?

• Miten sisällyttää teknologia ehkäisevään ja korjaavaan työhön?

• Vaikutukset rahapelien säännöstelyyn – mitkä vaikutukset tu-
levilla rahapeleillä on rahapelien säännöstelyyn (rahapelien 
säännöstely laahaa rahapelien innovaatioiden perässä)?

Tulevaisuuden teknologiat 
rahapelaamisessa edellyttävät 
entistä tiiviimpää yhteistyötä 
tutkimuksen, ehkäisevän ja 
korjaavan työn välillä.”

Peliklinikalla tarjotaan palveluja moniammatillisesti. Peliklinikan palveluvalikko 
on erittäin laaja avohoidosta verkossa toimiviin vertaisryhmiin, chattiin ja aut-
tavaan puhelimeen. Peliklinikan asiakkailla on lukuisia mahdollisuuksia saada 
apua samasta yksiköstä. 

Asiakkaalle voidaan tarjota peliongelman eri vaiheisiin Peliklinikan toiminnoista 
räätälöity palvelupaketti. Koska henkilöstö on perillä toistensa työstä, on helppo 
tarjota asiakkaille eri vaihtoehtoja ja motivoida hakeutumaan niihin. Erityistä hyö-
tyä yhteistyöstä on havaittu tilanteissa, joissa ihmiset empivät pitkään hoidon 
ja tuen piiriin hakeutumista. Käytännön asiakastyössä on vahva kokemus siitä, 
että yhteiset tilat ja kokonaisuus helpottavat asiakkaiden siirtymistä Peliklinikan 
palvelujen välillä. 

Peliklinikka tarjoaa palveluitaan matalan kynnyksen periaatteella. Se merkitsee, 
että asiakas voi valita palveluvalikosta itselleen sopivan tavan saada apua pe-
liongelmaan. 

Peliklinikan avohoitoon tai muihinkaan palveluihin ei tarvita lähetettä. Pääosa Pe-
liklinikan palveluista toimii nimettömyyden periaatteella. Nimettömyys on erityisen 
tärkeää, sillä pelaajan tuntema häpeä on usein keskeinen este avun hakemiselle, 
ja se liittyy olennaisesti leimautumisen pelkoon.

Alla olevat taulukot 1 ja 2 sisältävät yhteenvedot Peliklinikan eri toimijoiden tie-
tyistä palveluista; Peliklinikan kaikki asiakkaat vuosina 2010–2016 sekä Pelikli-
nikan uudet asiakkaat 2010–2016. 

4) PALVELUJA YHDEN OVEN PERIAATTEELLA         

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä: HUOM!

AVOHOITO 64* 120 126 138 105 166 115 834 Uusia asiakkaita

TILTTI 56* 176 169 182 173 188 190 1134 Ensikäynnit

PELUURI         
• Auttava puhelin 1120** 1189 1374 1301 1187 1263 1316 8750 Peliongelmapuhelut

• Peli poikki 84* 172 209 227 205 217 235 1349 Uudet rekisteröityneet

• Chat***       133 255  Peliongelma chatit

YHTEENSÄ 1324 1657 1878 1848 1670 1967 2111 12455 

PELIKLINIKAN UUDET ASIAKKAAT 2010-2016

Taulukko 2. *7–12/2010. **1–12/2010. ***Chat-palvelu käynnistetty 2015 ja aukioloaikoja lisätty 2016.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä HUOM!

AVOHOITO 560* 1390 1360 1242 1156 1349 1483 8540 Asiakaskäynnit

TILTTI 118* 626 925 1076 1511 2111 2243 8 610 Asiakaskäynnit

PELUURI         
• Auttava puhelin 2840** 2824 2975 2556 2333 2297 1983 17808 Kaikki vastatut puhelut

• Peli poikki 55* 123 164 144 158 152 159 955 Suorittaneet ohjelman

PELIKLINIKAN KAIKKI ASIAKKAAT 2010-2016

Taulukko 1. Peliklinikan asiakkaat 2010-2016. *7–12/2010. **1–12/2010
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ASIAKASKOHTAAMINEN VUOSI 2016

Avohoidon asiakaskäynnit 1 483

Tiltti asiakaskäynnit 2 243

Peluuri chat (peliongelmaa koskevat) 255

Peluuri peliongelmapuhelut 1 316

Peli poikki (asiakaspuhelut, arvio) 1 272

YHTEENSÄ 6 569

PELIKLINIKAN ASIAKASKOHTAAMISET YHTEENSÄ 2016

Taulukko 3. Peliklinikan asiakaskohtaamiset yhteensä 2016.

Taulukkoon 3 on kerätty vuodelta 2016 kunkin palvelun asiakaskäyntien tai 
-puheluiden määrät, ja yhteensä asiakkaita kohdattiin yli 6 500 kertaa 4). 

4) Peli poikki -ohjelman osalta on arvioitu, että jokaisen 159 ohjelman loppuun suorittaneen kanssa on käyty kahdeksan puhelua.

Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on kuvattu palveluiden uusien asiakkaiden 
(avohoito ja Tiltti), hoito-ohjelman suorittaneiden (Peli poikki) ja peliongelman 
vuoksi soittaneiden (auttava puhelin) määrissä tapahtuneita muutoksia vuosina 
2010–2016. Luvut eivät siis ole suoraan verrannollisia keskenään, mutta yhdistä-
mällä ne samaan kuvioon on pyritty kuvaamaan kohdattujen asiakkaiden määrän 
muutoksia. Auttavan puhelimen peliongelmaa koskevien puheluiden määrä on 
vaihdellut 1100 ja 1400 puhelun välillä vuosina 2010–2016. Suuria muutoksia 
rahapeliongelmaan apua hakevien määrässä ei ole ollut. Peliklinikan muut palve-
lut (avohoito, Tiltti ja Peli poikki) toimivat vain osan vuotta 2010, mutta vuodesta 

2011 autettujen (uusien) asiakkaiden määrä on ollut suhteellisen tasainen myös 
näissä palveluissa. Voidaankin pohtia, onko rahapeliongelmaan Peliklinikalta apua 
hakevien määrä vakiintunut viime vuosien tasolle. Vakiintumisessa saattaa olla 
kyse myös palvelujen resurssien kantokyvyn täyttymisestä. Tämän osalta saadaan 
lisää tietoa jatkossa, kun Peli poikki -ohjelmassa aloittaa kaksi uutta terapeuttia 
2017, avohoitoon on lisätty päivystysvastaanotto (syksyllä 2016), chat vakiintuu 
auttavan puhelimen rinnalle ja Tiltti on muun Peliklinikan mukana muuttanut 
uusiin tiloihin tammikuussa 2017.

PELIKLINIKALLA KOHDATUT ASIAKKAAT AVOHOIDON, PELI POIKKI –OHJELMAN, 
TIETO- JA TUKIPISTE TILTIN SEKÄ PELUURIN AUTTAVAN PUHELIMEN PALVELUISSA 2010–2016 5)
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Kuvio 1. Peliklinikalla kohdatut asiakkaat 2010-2016. *7–12/2010. **1–12/2010. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avohoito (uudet asiakkaat) 64* 120 126 138 105 166 115

Peli poikki (suorittaneet) 55* 123 164 144 158 152 159

Tiltti (ensikävijät) 56* 176 169 182 173 188 190

Auttava puhelin (peliongelmaa koskeva) 1120* 1189 1374 1301 1187 1183 1263

5) Kohdatut asiakkaat Peliklinikan avohoidon, Peli poikki -ohjelman, Tieto ja tukipiste Tiltin sekä Peluurin auttavan puhelimen palveluissa. Avohoidon ja Tiltin osalta kyse 
on uusista (eli eri asiakkaista), mutta Peli poikki -ohjelman ja auttavan puhelimen luvuissa on mukana samoja henkilöitä useaan kertaan.
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Peliklinikan eri palveluissa autetaan monia apua tarvitsevia. Palveluiden erilaisten 
luonteiden vuoksi on myös päällekkäistä käyttöä. Esimerkiksi Peluurin auttavasta 
puhelimesta ohjataan muihin palveluihin, tai avohoidossa säännöllisesti käyvät 
saattavat hakea lisäksi vertaistukea Tiltistä. Palveluiden anonyymin luonteen 
vuoksi päällekkäisestä käytöstä on mahdotonta pitää kirjaa, mutta tulevaisuu-
dessa voisi olla hyvä asiaa jollain tapaa syvemmin selvittää. Kaikissa palveluissa 
tapahtuneet resurssien lisäykset tuovat myös todennäköisesti mukanaan asia-
kasmäärien ja -käyntien kasvua – ja jos eivät, niin syynä on todennäköisesti joko 
apua hakevien vakiintunut määrä tai se, että pelaajia tulisi entistä hanakammin 
etsiä ja rohkaista hakeutumaan palveluiden piiriin.

Peliklinikan lisäksi pelaajia hakeutuu myös muihin palveluihin; A-klinikoille, nuo-
risoasemille ja mielenterveyspalveluihin. Näiden toimipisteiden peliasiakkaiden 
määrästä ei ole tietoa. On oletettavaa, että A-klinikoille ja mielenterveyspalve-
luihin hakeutuu pelaajia, joilla päihde- tai mielenterveysongelma nähdään ensi-
sijaisena peliongelmaan verrattuna. 

Kuviossa 2 on kuvattu Peliklinikan eri palveluiden volyymin kehittymistä asia-
kaskäyntien määrän (avohoito ja Tiltti), kaikkien vastattujen puheluiden (auttava 
puhelin) ja ohjelmaan rekisteröityneiden määrän (Peli poikki) kautta. Auttavaan 
puhelimeen tulee nykyisin vähemmän muita kuin peliongelmaa koskevia puheluita 
(esimerkiksi peliyhtiöiden asiakaspalveluun tarkoitettuja). Avohoidon asiakas-
käyntien määrä on vaihdellut. Avohoidon asiakaskäyntien määrä on ollut suoraan 
yhteydessä asiakastyöntekijöiden määrään. Vuosina 2010–2016 avohoidossa on 
työskennellyt vuositasolla enintään kolme työntekijää. Vaikka raportointivuosina 

avohoidossa on ollut työntekijöiden vaihtuvuutta ja siitä johtuvia väliaikaisia re-
surssivajeita, ovat asiakaskäynnit kuitenkin olleet lievässä kasvussa. Tiltin toi-
minnassa näkyy voimakkaimmin asiakaskäyntien määrän kasvu, mikä voi liittyä 
esimerkiksi Tiltin joidenkin toimintojen luonteeseen, joissa asiakkaat käyvät sään-
nöllisesti pitkään. Tiltin kokonaiskäyntimäärät ovat kasvaneet raportointivuosina. 

PELIKLINIKAN ERI PALVELUJEN KÄYTTÖ 2010–2016

AVOHOITO 
(käynnit)

AUTTAVA PUHELIN
(vastatut)

PELI POIKKI 
(rekisteröitynyt)

TILTTI 
(käynnit)

Kuvio 2. Peliklinikan eri palvelujen käyttö (asiakaskäynnit/avohoito ja Tiltti, vastatut puhelut/Peluurin auttava puhelin sekä 
Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneet/Peli poikki -ohjelma).
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(Asiakaskäynnit/avohoito ja Tiltti, vastatut puhelut/Peluurin auttava puhelin, sekä Peli poikki ohjelmaan rekisteröityneet/Peli poikki -ohjelma).

5) PELIKLINIKALLA TARJOTAAN PALVELUJA
     LAAJA-ALAISESTI 

5.1 Peluurin palvelut 2015-2016

Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia 
ja terveydellisiä haittoja. Perustehtävää toteutetaan tuottamalla tuki-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluita sekä välittämällä tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoi-
dosta. Palveluiden kohderyhminä ovat pelaajat, läheiset ja työssään peliongelmaa 
kohtaavat työntekijät. Toiminnan painopiste on rahapelaamisen haitoissa, mutta 
Peluurin palvelut ovat myös digipelaajien ja heidän läheistensä käytössä. Palvelut 
ovat valtakunnallisia ja käyttäjille maksuttomia.
        

*Välilliset asiakkaat ovat työntekijöitä tai muita pelihaitoista kiinnostuneita asiakkaita.

Taulukko 4. Auttavan puhelimen toteutuneet peliongelmapuhelut 2014-2016 ja muutos (%) 2015-2016.

AUTTAVAN PUHELIMEN TOTEUTUNEET PUHELUT 2014-2016 JA MUUTOS (%) 2015-2016

PELUURI 2014-2016 2014 2015 2016 MUUTOS (%) 2015-2016

PELIONGELMA, yht. 1183 1263 1316 4,2 

Pelaaja 792 869 951 9,4 

Läheinen 348 353 336 -4,8 

Välillinen asiakas* 43 41 29 -29,3 

Auttava puhelin (käynnistetty 2004) ja chat (käynnistetty 2014) tarjoavat ly-
hytkestoista keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa peliongelmaan. Puheluissa 
tarjotaan pelaajille ja heidän läheisilleen mahdollisuus keskustella tilanteestaan 
ja saada tukea pelaamiseen liittyviin haittoihin. Auttava puhelin palvelee myös 
työssään pelaamisen haittoja kohtaavia työntekijöitä. Asiakastyössä sovelletaan 
ohjaus- ja neuvontatyön asiakaslähtöistä viitekehystä ja hyödynnetään tutkittuun 
tietoon pohjautuvia kognitiivis-behavioraalisen ajattelun ja motivoivan haastatte-
lun menetelmiä. Auttava puhelin päivystää suomeksi joka arkipäivä klo 12 – 18, 
maanantaisin myös ruotsiksi. Tarvittaessa Peluuri palvelee myös englanniksi.

Chat on syyskuun 2014 alussa kokeiluluonteisena aloitettu uusi palvelu, jossa 
asiakas voi keskustella mistä tahansa pelaamisen hallintaan liittyvästä teksti-
muodossa ja reaaliaikaisesti. Keskustelu tapahtuu verkkosivuston kautta Peluurin 
päivystäjän kanssa.

Auttava puhelin ja chat muodostavat paljolti samaan tarpeeseen vastaavan pal-
velukokonaisuuden. Auttava puhelin ja chat ovat yleensä ensikontakti ulkopuo-
liseen tahoon pelaajan tai läheisen lähtiessä etsimään muutosta tilanteeseen 
ulkopuolisen tuen avulla. Sähköisen kommunikaation yleistyessä yhä useampi 
Peluurin asiakas kokee yhteyden ottamisen olevan helpompaa chatin kuin pu-
helimen kautta.

Chattia ollaan vasta vakiinnuttamassa Peluurin palveluvalikkoon, joten on vielä 
liian varhaista tehdä luotettavaa vertailua näiden välillä esimerkiksi asiakas-
ryhmien mahdollisista eroista. Yleisesti ottaen voi kuitenkin sanoa, että chatia 
hyödyntävät kaikki Peluurin asiakaskuntaan kuuluvat: niin pelaajat, läheiset kuin 
työssään pelihaittoja kohtaavatkin. Chatin asiakkaita löytyy kaikista ikäryhmistä, 
vaikka sen kokevat varovaisesti arvioiden omakseen keskimääräistä useammin 
nuoret ja rahapelejä verkon kautta pelaavat asiakkaat.

Toimintavuosien 2015-2016 aikana Peluurin auttavassa puhelimessa käytyjen 
peliongelmaa koskevien keskusteluiden määrä kasvoi 1 263 puhelusta 1 316 
puheluun (4,2%). Vuonna 2016 auttavassa puhelimessa käytiin 9% edellisvuotta 
enemmän keskusteluja pelaamisensa ongelmaksi kokevien pelaajien kanssa. 

Päivystyksen ohella auttavan puhelimen tilastoihin sisältyvät myös Peluurista 
tehdyt soitot. RAY:n pelipisteisiin tai nettikasinolle pelikiellon ottaville pelaajille 
tarjotaan mahdollisuutta Peluurista tehtävälle puhelulle. Vuonna 2016 Peluuri 
tavoitti 192 pelikieltoasiakasta. Näistä noin puolet (99) ei halunnut puhua asiasta 
tai kielsi ottaneensa pelikiellon. 93:n asiakkaan kanssa käytiin keskustelu pelion-
gelmaan tai pelaamisen hallintaan liittyen. 
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Sivustolla on laajalti ajankohtaista tietoa rahapeliongelmasta, 
ohjeita ja vinkkejä apukeinoista, apu- ja tukipaikoista sekä 
muista rahapelikentän ajankohtaisista asioista. Lisäksi sivus-
tolla on erilaisia itsearviointiin ja itseopiskeluun tarkoitettuja 
välineitä, kuten pelitestejä. Sivuston tietopankki tarjoaa tietoa 
rahapelaamisesta ja peliongelmasta kaikille kiinnostuneille.

KOOSTE PELUURIN PALVELUISTA 2015-2016

Ma-pe klo 12-18. Puheluissa tarjotaan pelaajille ja heidän lä-
heisilleen mahdollisuus keskustella tilanteestaan ja saada tu-
kea pelaamiseen liittyviin haittoihin. Auttava puhelin palvelee 
myös työssään pelaamisen haittoja kohtaavia työntekijöitä.

Ma-pe (vuosina 2015-2016 chat on ollut kokeiluluonteisesti 
auki eri aukioloaikoina). Asiakas voi keskustella mistä ta-
hansa pelaamisen hallintaan liittyvästä tekstimuodossa ja 
reaaliaikaisesti. Keskustelu tapahtuu Peluurin verkkosivus-
ton kautta.

Ohjelma on internetpohjainen itseopiskelua, ammatillista 
apua ja vertaistukea yhdistelevä ohjelma pelaajalle. Ohjel-
man läpikäynti kestää kahdeksan viikkoa. Jokaisella viikolla 
on oma osionsa. Asiakas tekee joka viikko harjoituksia ja 
kotitehtäviä sekä osallistuu muiden ohjelmaa läpikäyvien 
kanssa keskusteluun foorumilla. Ohjelmaan sisältyy viikoit-
tainen kontakti terapeutin kanssa puhelimen välityksellä. 
Ohjelman sisältö perustuu kognitiivis-behavioraaliseen 
ajatteluun ja motivoivaan työskentelyotteeseen.

Pelaaja tai läheinen voi keskustella puhelimitse koulutetun 
vapaaehtoisen kanssa. Keskusteluaika sovitaan soittamal-
la Peluurin auttavaan puhelimeen tai lähettämällä lomake 
Pelirajat´on verkkosivuilta. Vertaishenkilön kanssa on mah-
dollista keskustella 1-3 kertaa. 

eNEUVONTA                                                                                                                                          

Pelivoimapiiri on asiakkaan valinnan mukaan joko teksti-
viestien ja/tai internetin välityksellä toimiva nimetön palvelu 
pelaajille ja läheisille. Pelivoimapiirissä on erilaisia vertaistu-
kiryhmiä, itse tehtyjä muistutusviestejä, valmiita viestisarjoja 
tietystä teemasta, sekä neuvontaa. Käyttäjät voivat lähettää 
toisilleen myös yksityisviestejä. 

Valtti-keskustelupalsta tarjoaa paikan pelaajien ja läheisten 
vertaistuelle ja keskustelulle. Siellä voi keskustella kaikesta ra-
hapeleihin ja peliongelmaan liittyvästä. Keskustelu käydään ni-
mimerkillä. Tuuletin-keskustelupalsta on suljettu foorumi, jossa 
ulkopuoliset eivät voi nähdä keskustelujen sisältöä. Ohjattuja 
ryhmiä on tarjolla erikseen pelaajille ja läheisille. Huhtikuussa 
2016 avattiin ongelmallisesti pelaavien läheisille avoin Valt-
ti-foorumia vastaava keskustelupalsta nimeltä Hertta. Hertta 
avattiin kävijäpalautteen pohjalta. Läheiset toivoivat itselleen 
omiin tarpeisiinsa vastaavaa keskustelualuetta. Valtti, Tuuletin 
ja Hertta toimivat A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä.

eNeuvonnan kautta voi esittää nimettömänä mitä tahansa pe-
laamiseen liittyviä mieltä painavia kysymyksiä. Palvelu toimii 
A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä, mutta linkitys löytyi myös 
Peluurin sivuilta.

PELIVOIMAPIIRI

VALTTI-KESKUSTELUPALSTA
TUULETIN-RYHMÄT
UUSI LÄHEISTEN FOORUMI HERTTA   

CHAT

PELI POIKKI 
-OHJELMA  

PUHELINKESKUSTELU
VERTAISHENKILÖN KANSSA

WWW.PELUURI.FI    

Taulukko 5. Kooste Peluurin palveluista 2015-2016.

PELUURIN
AUTTAVA PUHELIN

Alla olevassa kuviossa on kuvattu Peluurin puhelut asiakasryhmittäin. Pelaajien 
ja läheisten yhteydenotoissa keskeiset yhteydenoton syyt ovat osin päällekkäisiä. 
Yhteydenotoissa ollaan kiinnostuneita kasvokkaisista tuki- ja hoitovaihtoehdoista. 
Myös taloudellinen huoli ja velat ovat saaneet sekä pelaajat että läheiset otta-

maan yhteyttä. Pelaajat pohtivat pääasiassa omaa tilannettaan, läheiset taas 
oman hyvinvointinsa sijasta useammin pelaajan tilannetta ja hänen auttamistaan. 
Ihmis- ja parisuhdeongelmat ovat useammin läsnä läheisten puheluissa. 

Kuviossa 4 on kuvattu auttavan puhelimen pelaajasoittajien ikäjakauma vuosina 
2015 ja 2016. Ikärajavalvonnassa on puutteita, vaikka alaikäisten liikapelaaminen 
näkyy Peluurin auttavan puhelimen soitoissa hyvin vähän.

AUTTAVAN PUHELIMEN PELAAJASOITTAJAT IKÄLUOKITTAIN VUOSINA 2015 JA 2016

Kuvio 4. Auttavan puhelimen pelaajasoittajat ikäluokittain vuosina 2015 ja 2016. 
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Kuvio 3. Peluurin puhelut asiakasryhmittäin 2015-2016.
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Internet on kasvattanut osuuttaan pelaamisen kanavana, kun asiaa tarkastellaan 
pitkällä aikavälillä. Niissä kontakteissa, joissa pääasiallinen pelaamisen kanava 
saatiin kirjattua, oli nettipelaamisen osuus vuonna 2016 yhteensä 55 %. Vuonna 
2015 vastaava luku oli 48 % (josta pääasiassa kotimaisen tarjoajan osuus 19 
%) ja vuonna 2014 45%. Tärkeä huomio nettipelaamisen osuudessa on se, että 

Peluurissa tavoitettujen ongelmallisesti rahapelejä pelaavien kohdalla nettipelaa-
minen on yleisempää kuin väestön keskuudessa keskimäärin. Kaikesta rahape-
laamisesta arvioidaan tapahtuvan sähköisissä ympäristöissä tällä hetkellä noin 
kolmanneksen. Peluurin luvut tukevat oletusta siitä, että netin kautta pelaaminen 
johtaa herkemmin ongelmiin kuin fyysisissä ympäristöissä tapahtuva pelaaminen. 



PELIKANAVIEN OSUUDET ERI PELIEN PELAAJILLA 2015

Vuoden 2016 aikana Peluurissa käytiin yhteensä 255 chat-keskustelua, joissa 
käsiteltiin pelihaittoja. Chat-keskustelujen määrä kasvoi vuoteen 2015 verrattuna. 
Vuonna 2015 chatissa käytiin yhteensä 133 keskustelua. Reilua kasvua vuodesta 
2015 vuoteen 2016 selittää pääasiassa chatin aukioloaikojen lisääntyminen.

Peli poikki (käynnistetty 2007) on internetpohjainen itseopiskelua, ammatillista 
apua ja vertaistukea yhdistelevä ohjelma pelaajalle. Ohjelma on kehitetty alun 
perin Ruotsissa; Suomessa ja sen oikeudet omisti vuoden 2016 loppuun asti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuosina 2015-2016 Peluuri tuotti ohjelman 
THL:n rahoituksella. Kuopion kriisikeskus osallistui asiakastyöhön alihankintaso-
pimuksella. Peli poikki -ohjelman läpikäynti kestää kahdeksan viikkoa. Jokaisella 
viikolla on oma osionsa. Osat käydään järjestyksessä, yksi viikossa. Asiakas tekee 
joka viikko harjoituksia ja kotitehtäviä sekä osallistuu muiden ohjelmaa läpikäy-
vien kanssa keskusteluun foorumilla. Ohjelmaan sisältyy viikoittainen kontakti 
terapeutin kanssa puhelimen välityksellä. Ohjelman sisältö perustuu kognitii-
vis-behavioraaliseen ajatteluun ja motivoivaan työskentelyotteeseen. Halutes-
saan pelaajalla on mahdollisuus 1–3 seurantapuheluun ohjelman aktiivivaiheen 
jälkeen. Asiakkaalle lähetetään vielä seurantakysely kuuden kuukauden ja 12 
kuukauden kuluttua ohjelman suorittamisesta. 

Peli poikki -ohjelmassa työskenteli vuosina 2015-2016 kaksi kokoaikaista verk-
koterapeuttia. Lisäksi Kuopion kriisikeskuksen kaksi työntekijää osallistui asia-
kastyöhön. Vuonna 2016 ohjelman aloittaneista 159 suoritti ohjelman loppuun. 
Samalla tilastointitavalla vuonna 2015 ohjelman suoritti kokonaan 152 pelaajaa. 
Vuonna 2016 ohjelmassa ylittyi 1 000 kokonaan hoidon läpi käyneen pelaajan raja. 

Matalan kynnyksen, hyvän toteutettavuuden ja hyvien tulostensa vuoksi siitä on 
tullut erittäin suosittu. Suosio näkyy valitettavasti myös varsin pitkänä jonona, 
jonka pituus on toimintavuonna kasvanut edelleen. Vuonna 2016 Peli poikki -oh-
jelman aloitti yhteensä 214 asiakasta. Asiakkaista 55 keskeytti ohjelman (25.7%). 
Kuopion terapeuttien osuus ohjelman läpikäyneistä asiakasta oli 52 asiakasta. 

LIVENÄ INTERNETISSÄ KOTIMAINEN TARJOAJA INTERNETISSÄ TARJOAJAA EI TIEDETÄ

Kuvio 5. Rahapelikanavien osuudet eri pelien pelaajilla (pääasiallinen ongelmien taustalla oleva peli) 2015. 
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Peluurin luvut tukevat oletusta 
siitä, että netin kautta pelaaminen 
johtaa herkemmin ongelmiin 
kuin fyysisissä ympäristöissä 
tapahtuva pelaaminen.”



Puhelinkeskustelu vertaishenkilön (käynnistetty 2014) kanssa on Peluurin, yhdes-
sä Sosped säätiön Pelirajat´on toiminnan sekä Tieto- ja tukipiste Tiltin kanssa 
huhtikuussa 2015 kokeiluluontoisena aloitettu uusi palvelu, jossa pelaaja tai 
läheinen voi keskustella puhelimitse koulutetun vapaaehtoisen kanssa. Vapaa-
ehtoisilla on samanlainen vaitiolovelvollisuus kuin työntekijöilläkin. Keskusteluaika 
sovitaan soittamalla Peluurin auttavaan puhelimeen (0800 100 101, arkisin klo 
12-18) tai lähettämällä lomake Pelirajat´on verkkosivuilta. Peluurin työntekijät 
keskustelevat pelaajan tai läheisen kanssa ennen soittoajan varaamista. Keskus-
telun perusteella tehdään yhteinen päätös soittoajan varaamisesta ja asiakkaalle 
varataan sopiva vertainen. Vertaishenkilön kanssa on mahdollista keskustella 
1-3 kertaa. 

Vuonna 2015 vertaispuhelimessa varattiin aikoja 41 eri pelaaja- ja läheisasiak-
kaalle. Puheluja toteutui yhteensä 59. Vuonna 2016 varattiin yhteensä 89 ensim-
mäistä soittoaikaa (71 pelaajille, 18 läheisille). Puheluista toteutui 78 ja valtaosan 
kanssa käytiin useampi kuin yksi puhelu.

Syksyn 2015 kokeilujakson jälkeen luvan antaneille asiakkaille soitettiin palau-
tepuhelut. Palautepuheluihin tavoitettiin noin puolet kyseisen jakson asiakkaista, 
yhteensä 11 henkilöä (23 eri asiakkaasta). Kaikki tavoitetut olivat hyvin tyytyväi-
siä käymiinsä keskusteluihin. Tuettavat saivat antamansa palautteen mukaan 
mm. rohkaisua, kannustusta, toivoa ja perspektiiviä omaan tilanteeseensa. Pa-
lautepuheluissa kävi myös ilmi, että lähes kaikkien tilanne oli tavalla tai toisella 
selvästi parantunut siitä, kun vertaispuhelut alkoivat. Vuonna 2016 palvelussa 
siirryttiin tekstiviestipalautteeseen. Palautetta on tullut 9 asiakkaalta ja se on 
ollut kiittävää.

eNeuvonnan (käynnistetty 2005) kautta voi esittää nimettömänä mitä tahansa 
pelaamiseen liittyviä mieltä painavia kysymyksiä. Palvelu toimii A-klinikkasäätiön 
Päihdelinkissä, mutta linkitys löytyy myös Peluurin sivuilta. Vastaajat ovat Peluurin 
päivystäjiä ja työntekijöitä. 

eNeuvonnassa vastattiin vuosien 2015-2016 aikana yhteensä 124 peliaiheiseen 
kysymykseen (vuonna 2015 54, vuonna 2016 70). Omaan tilanteeseen liittyi yli 
puolet kysymyksistä (62%). Läheisen tilanteesta kysyi 35 prosenttia ja loput olivat 
ammattilaisten kysymyksiä. Sukupuolijakauma oli tasainen, puolet naisia ja puolet 
miehiä. Suurin ikäryhmä oli 18-35-vuotiaat  (39 %). 

Pelivoimapiiri (käynnistetty 2009) on asiakkaan valinnan mukaan joko tekstivies-
tien ja/tai internetin välityksellä toimiva nimetön palvelu pelaajille ja läheisille. 
Pelivoimapiirissä on erilaisia vertaistukiryhmiä (4 pelaajien ja 1 läheisten ryhmä), 
itse tehtyjä muistutusviestejä, valmiita viestisarjoja tietystä teemasta, sekä neu-
vontaa. Käyttäjät voivat lähettää toisilleen myös yksityisviestejä. Viestittämisessä 
muille käyttäjille eivät näy puhelinnumerot tai muut tunnistetiedot, ainoastaan 
nimimerkki ja viestin sisältö. 

Vuoden 2015 lopussa Pelivoimapiirissä oli 581 jäsentä, joista pelaajia oli 445 ja 
läheisiä 136. Kasvua jäsenmäärässä oli 26 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. 
Pelivoimapiirissä toteutui vuoden 2015 aikana noin 5 700 viestitapahtumaa. 
Eniten tilattiin viestisarjoja (38 %) ja lähetettiin ryhmäviestejä (28 %). Vuoden 
2016 lopussa Pelivoimapiirissä oli yhteensä 841 jäsentä. Pelivoimapiirin jäsenistä 
pelaajia oli 76 prosenttia ja läheisiä 21 prosenttia. Sukupuolijakauma oli melko 
tasainen naisten ollessa niukasti enemmistö (53 %). Suurin osa jäsenistä on 
Uudeltamaalta (27 %) ja toiseksi eniten Pirkanmaalta (9 %). 

PELI POIKKI -OHJELMAN ASIAKKAAT 2016

*Suluissa Kuopion kriisikeskuksen osuus.

Taulukko 6. Peli poikki -ohjelman asiakkaat vuonna 2016.

SIIRRETTY TERAPEUTEILLE 2016 496 (128*)

REKISTERÖITYI OHJELMAAN 235

SUORITTANUT OHJELMAN 159 (52*)

KESKEYTTÄNYT 55 (12*)

EI ALOITTANUT 21 (8*)
 

PELI POIKKI -OHELMAN SUORITTANEET ASIAKKAAT 2007-2016

Taulukko 7. Peli poikki –ohjelman suorittaneet asiakkaat vuosina 2007-2016.                                          

ASIAKKAAT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016

Asiakkaita vuosittain 8 52 76 114 123 164 144 158 152 159

Ohjelman suorittaneet yht. 8 60 136 250 373 537 681 839 991 1150

Eniten ongelmia tuottavaksi peliksi pelaajat valitsivat internetpelit (nettikasinot, 
nettipokeri). Niiden osuus oli jopa 40 prosenttia. Toisella sijalla oli rahapeliauto-
maatit (29 %). Vuoden 2016 aikana Pelivoimapiirissä oli 3 545 viestitapahtumaa 
ja 71 245 tekstiviestiä. 

Vuonna 2015 Pelivoimapiirin jatkoa arvioitiin kehittämistyöryhmässä, johon 
osallistui A-klinikkasäätiön ja Peluurin työntekijöitä. Työryhmä tuotti raportin, 
jonka perusteella Pelivoimapiiri päätettiin lakkauttaa. Tärkeimmät syyt tähän 
olivat vanheneva teknologia ja tekstiviestin maksullisuudesta johtuva palvelun 
kalleus. Pelivoimapiirin tilalle päätettiin lähteä kehittämään korvaavaa sähköistä 
vertaistukipalvelua. 

OmaPeluuri (kehittämistyön käynnistäminen 2016). OmaPeluuri -portaalin ke-
hittäminen käynnistettiin loppuvuonna 2016. Pitkäaikaisena tavoitteena on ke-
hittää osaksi Peluurin verkkosivustoa portaali, josta Peluurin asiakkaat löytävät 
Peluurin palvelut yksien tunnusten takaa. Palvelut ovat visuaaliselta ilmeeltään ja 
käytettävyydeltään yhdenmukaiset ja käyttäjäystävällisemmät. Projektin ensim-
mäisen vaiheen tavoitteena oli suunnitella ja käynnistää ryhmätoimintamoduulin 
kehittäminen. OmaPeluuri korvaa Pelivoimapiirin ohella Päihdelinkissä sijaitsevat 
Tuuletin-vertaisryhmät (Tuuletin ja Pelivoimapiiri suljetaan 30.4.2017).  

OmaPeluuri -verkkopalvelu on tarkoitettu liikaa pelaaville ja heidän läheisilleen 
sekä pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille. Se tarjoaa paikan keskustella ryh-
mässä vertaisen tai ammattilaisen kanssa. Palvelua on rakennettu yhteistyössä 
pelihaittatyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Palvelun suun-
nittelussa huomioitiin 2016 toteutetun sähköisten Pelirajat’on -ryhmien pilotoinnin 
kokemukset. Sospedin Pelirajat’on vertaiset osallistuivat OmaPeluurin pilotointiin. 
Toimittaja kilpailutettiin ja tekniseksi toteuttajaksi valikoitui Kehätieto Oy. Kehit-
tämistyö lähti liikkeelle loppuvuodesta 2016. Tavoitteeksi asetettiin, että palvelu 
käynnistyy keväällä 2017. 

Valtti-keskustelupalsta (käynnistetty 2006), Tuuletin-ryhmät (käynnistetty 2006)  
ja uusi läheisten foorumi Hertta. Valtti-keskustelupalsta tarjoaa paikan pelaajien 
ja läheisten vertaistuelle ja keskustelulle. Siellä voi keskustella kaikesta rahape-
leihin ja peliongelmaan liittyvästä. Keskustelu käydään nimimerkillä. Tuuletin-kes-
kustelupalsta on suljettu foorumi, jossa ulkopuoliset eivät voi nähdä keskustelujen 

sisältöä. Ohjattuja ryhmiä on tarjolla erikseen pelaajille ja läheisille. Huhtikuussa 
2016 avattiin ongelmallisesti pelaavien läheisille avoin Valtti-foorumia vastaava 
keskustelupalsta nimeltä Hertta. Valtti, Tuuletin ja Hertta toimivat A-klinikkasää-
tiön Päihdelinkissä. 

Valtissa tehtiin vuonna 2015 noin 14 000 yksilöityä sivun katselua kuukausittain. 
Eri kävijöitä Valtissa oli vuoden aikana noin 1 600 kuukausittain. Valtti kasvatti 
suosiotaan myös vuoden 2016 aikana. Palvelussa tehtiin noin 19 000 yksilöityä 
sivun katselua kuukausittain. Valtissa lähetettiin vuonna 2016 yhteensä 4 702 
viestiä. Viestejä on käyty lukemassa  440 861 kertaa (sisältää kaikki Valtin kes-
kustelut).

Tuulettimen pelaajien ryhmässä yksilöityjä sivun katseluita oli vuonna 2015 noin 
460 kuukausittain, vuonna 2016 vastaava määrä oli huomattavasti suurempi,1 
040 (kasvua 127 %). Vuoden 2015 lopussa ryhmässä oli 56 pelaajaa. Uusia 
jäseniä pelaajien ryhmään liittyi vuoden 2015 aikana 33. Vuonna 2016 uusia 
jäseniä liittyi lähes saman verran, 32 pelaajaa. Viestejä ryhmässä lähetettiin 894 
kpl ja niitä on luettu 5 241 kertaa.

Läheisille tarkoitetussa Tuuletin -ryhmässä yksilöityjä sivun katseluita oli vuonna 
2015 noin 300 kuukausittain. Läheisten Tuuletin -ryhmän jäsenmäärä oli vuo-
den 2015 lopussa 37. Uusia jäseniä ryhmään liittyi vuoden 2015 aikana 14 kpl. 
Vuonna 2016 yksilöityjä sivun katseluja tehtiin kuukausittain noin 170. Viestejä 
lähetettiin 159 ja niitä luettiin 375 kertaa. Uusia jäseniä läheisten ryhmään liittyi 
16. Tuulettimen pelaajien ryhmää vastaavasti myös läheisten Tuuletin -ryhmässä 
uusien jäsenten määrä oli molempina vuosina samaa tasoa.

Huhtikuussa 2016 avattiin ongelmallisesti pelaavien läheisille avoin Valtti-fooru-
mia vastaava keskustelupalsta nimeltä Hertta. Hertta avattiin kävijäpalautteen 
pohjalta. Läheiset toivoivat omiin tarpeisiinsa vastaavaa keskustelualuetta. Uuden 
keskustelualueen käynnistäminen vie oman aikansa: yksilöityjä sivun katseluja 
Hertassa oli kuukausittain n. 550. Viestejä Hertassa oli 75 kappaletta. Viestejä 
luettiin kuitenkin aktiivisesti; 22 900 kertaa. 

www.peluuri.fi (käynnistetty 2004, uusittu 2014) -sivustolla on laajalti ajankoh-
taista tietoa rahapeliongelmasta, ohjeita ja vinkkejä apukeinoista, apu- ja tukipai-
koista sekä muista rahapelikentän ajankohtaisista asioista. Lisäksi sivustolla on 
erilaisia itsearviointiin ja itseopiskeluun tarkoitettuja välineitä, kuten pelitestejä. 
Syksyllä 2014 uusituilla sivuilla on tehokas ohjaus pelaajien, läheisten ja ammat-
tilaisten osioihin. Tietopankki tarjoaa tietoa rahapelaamisesta ja peliongelmasta 

OmaPeluuri –verkkopalvelu on 
tarkoitettu liikaa pelaaville 
ja heidän läheisilleen sekä 
pelihaittoja kohtaaville 
ammattilaisille. Se tarjoaa 
paikan keskustella ryhmässä 
vertaisen tai ammattilaisen 
kanssa.”
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5.2 Tieto- ja tukipiste Tiltti 2015-2016

Peliklinikan palvelukokonaisuudessa toimivan Sininauhaliiton tieto- ja tukipiste 
Tiltin perustoiminta jakautuu toisaalta sosiaalialan ammattilaisten tarjoamaan 
kenelle tahansa avoimeen matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluun ja 
toisaalta vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaan avoimeen tai 
suljettuun ryhmätoimintaan. 

  

Taulukko 8. Kooste Tiltin palveluista vuosina 2015-2016.

KATSAUS ASIAKASTYÖHÖN - KOOSTE TILTIN PALVELUISTA VUOSINA 2015-2016

Maanantaisin klo 15-17 ja keskiviikkoisin klo 15-18. Avoi-
met ovet ovat tarjonneet ongelmallisesti rahapelejä pelaavil-
le, heidän läheisilleen sekä pelihaittoja työssään kohtaaville 
ammattilaisille mahdollisuuden matalan kynnyksen asiointiin. 
Avoimet ovet on suunnattu etenkin ensikävijöille, jotka hake-
vat tietoa tai tukea pelaamisen haitoista.  Avoimissa ovissa 
pelaajat tai heidän läheisensä ovat voineet pohtia suhdettaan 
pelaamiseen yhdessä työntekijän tai vertaisen kanssa.

Perjantaisin klo 11-14. Puuhaperjantai on tarkoitettu pe-
laajille ja läheisille, jotka haluavat löytää uutta tekemistä 
pelaamisen tilalle tai kokeilla uusia asioita. Toiminta sopii 
kaikille riippumatta kunnosta, iästä tai aiemmasta koke-
muksesta. Mukaan voi tulla juuri siksi ajaksi, joka itselle 
on mielekästä. Toiminta suunnitellaan kävijöiden kanssa 
yhdessä. Tekeminen voi olla ruuan laittoa yhdessä, lauta-
pelejä, retkiä museoon tai näyttelyihin, kalastusta, musiik-
kiraatia ja laulamista tai vaikkapa askartelua. 

LÄHEISTEN TEEMAILLAT
Kerran kuussa                                                                                                                                           
  

Tiltissä  järjestetään ulkopuolisten vetäjien avulla eri ryhmä-
toimintoja. Vuosina 2015-2016 järjestettiin mm. Mindfulness, 
tietoista läsnäoloa harjoittava ja ahdistusta lievittävä avoin 
ryhmä ja Valokuvista voimaa -kurssi.  

Tiltissä järjestetään säännöllisesti tietoiskuja eri aiheista mm. 
tutkimustietoa haitallisesta pelaamisesta ja tietoa peliongel-
masta ja sen kehittymisestä. 

Läheisten teemaillat ovat avoimia keskusteluryhmiä läheisil-
le. Ryhmässä käydään luottamuksellista keskustelua läheisiä 
koskettavista teemoista, jaetaan kokemuksia ja etsitään rat-
kaisuja yhdessä. Työntekijä ohjaa keskustelua. Läheisiltoihin 
ei tarvitse ilmoittautua. Tiltin työntekijät ovat toteuttaneet osan 
teemailloista yhteistyössä Pelirajat’on -toiminnan koordinaat-
torin kanssa.

RYHMÄTOIMINNOT   TIETOISKUT
RAHAPELIHAITOISTA  

PUUHAPERJANTAI
(Aiemmin Toimintatorstai)

AVOIMET
OVET

Maanantaisin klo 17-18.30. Vertaisrinki on avoin vertaistu-
kiryhmä pelaajille. Keskusteltavat aiheet nousevat ryhmäs-
tä ja koskevat muun muassa pelaamisen hallintaa. Tiltin 
työntekijä toimii keskustelun ohjaajana. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, käydä voi silloin kun haluaa. 

VERTAISRINKI

Raportointivuosina Tiltin Avoimet ovet ovat tarjonneet ongelmallisesti rahapelejä 
pelaaville, heidän läheisilleen sekä pelihaittoja työssään kohtaaville ammattilaisil-
le mahdollisuuden matalan kynnyksen asiointiin kahdesti viikossa, maanantaisin 
klo 15-17 ja keskiviikkoisin klo 15-18. Avoimet ovet on suunnattu etenkin ensi-
kävijöille, jotka hakevat tietoa tai tukea pelaamisen haitoista. Avoimissa ovissa 
pelaajat tai heidän läheisensä ovat voineet pohtia suhdettaan pelaamiseen yh-
dessä työntekijän tai vertaisen kanssa. Kuluneina toimintavuosina Tiltissä on 
huomattu, että yhä useampi ensikävijä on tullut asioimaan yhdessä läheisensä, 
perheenjäsenen tai työntekijänsä kanssa, esimerkiksi puolisonsa, vanhempan-
sa tai sosiaalityöntekijänsä kanssa. Syksyllä 2016 Avoimista ovista haki apua 
poikkeuksellisen moni kavalluksia ja rikoksia peliongelmansa vuoksi tehnyttä tai 
heidän läheistään. Tiltin läheisten illoissa on alkanut näkyä myös digipelimaail-
massa yhä lisääntyvä vedonlyönti huolta aiheuttavana asiana. Lisäksi on kohdattu 
myös esimerkiksi pelien mikromaksujen vuoksi maksuvälinepetoksia tehneiden 
nuorten vanhempien hätää.   

Vertaisrinki, ohjattu avoin pelaajille suunnattu ryhmätapaaminen, on pidetty toi-
mintavuosina 2015-2016 kerran viikossa maanantaisin. Vertaisrinki on viikoittai-
nen avoin vertaistukiryhmä pelaajille. Keskusteltavat aiheet nousevat ryhmästä ja 
koskevat muun muassa pelaamisen hallintaa. Tiltin työntekijä toimii keskustelun 
ohjaajana. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, käydä voi silloin kun haluaa. Vuosina 
2015 ja 2016 erityisesti Vertaisringin kävijämäärät lisääntyivät huomattavasti. 
Ryhmätoiminnoissa koettua tilanahtautta ratkottiin erilaisin kalustemuutoksin ja 
hyödyntämällä Peliklinikan muita huonetiloja ryhmäkokoontumisiin. Lisäksi hiottiin 
ryhmän työskentelyrakenteita, jotta jokainen ryhmään tulija sai puheenvuoron ja 
riittävästi tilaa omien kokemustensa jakamiseen. 

Tiltin Toimintatorstai siirrettiin kesällä 2015 perjantaille hieman myöhäisempään 
ajankohtaan ja nimettiin Puuhaperjantaiksi, jotta aukioloajat ja asiakastyö jakau-
tuisivat tasaisemmin viikolle. Muutos helpotti henkilöstön työvuorojärjestelyjä ja 
toi toimintaan myös lisää osallistujia. Puuhaperjantai on tarkoitettu pelaajille ja 
läheisille, jotka haluavat löytää uutta tekemistä pelaamisen tilalle tai kokeilla 
uusia asioita. Toiminta sopii kaikille riippumatta kunnosta, iästä tai aiemmasta 
kokemuksesta. Mukaan voi tulla juuri siksi ajaksi, joka itselle on mielekästä. Toi-
minta suunnitellaan kävijöiden kanssa yhdessä. Tekeminen voi olla ruuan laittoa 
yhdessä, lautapelejä, retkiä museoon tai näyttelyihin, kalastusta, musiikkiraatia 
ja laulamista tai vaikkapa askartelua. Jokainen kävijä voi ehdottaa tekemistä 
suunnittelutapaamisessa, joka järjestetään kevät-, kesä- ja syyskauden alussa. 
Kuluneiden toimintavuosien aikana Tiltti on saanut havaita lukuisia positiivisia 
muutoksia erityisesti Puuhaperjantain uusintakävijäjoukossa: vajaa kymmen-
kunta henkilöä on saanut pelaamisensa hallintaan käytyään 1,5-2 vuoden ajan 
säännöllisesti sekä Tiltin vertaistoiminnoissa että avohoidon tapaamisissa. 
Uusintakävijät ovat osallistuneet aktiivisesti Tiltin toiminnan toteuttamiseen ja 
kehittämiseen ja osa heistä on alkanut tavata toisiaan myös Tiltin toimintojen 
ulkopuolella. Erityisesti kesän 2016 aikana aloitettu yhteistyö Sininauhaliiton 
Vihreä Veräjä -luontotoiminnan kanssa ja tämän yhteistyön kautta toteutunut 
Lapinlahden Lähteen puutarhapalstatoiminta on saanut heidät aktivoitumaan 
yhteiseen tekemiseen. Puutarhapalstalta on myös saatu runsaasti oman maan 
aineksia yhteiseen lounaspöytään. 

Kerran kuussa on pidetty läheisille suunnattuja Läheisten teemailtoja, jotka ovat 
avoimia keskusteluryhmiä läheisille. Ryhmässä käydään luottamuksellista kes-
kustelua läheisiä koskettavista teemoista, jaetaan kokemuksia ja etsitään ratkai-
suja yhdessä. Työntekijä ohjaa keskustelua. Läheisiltoihin ei tarvitse ilmoittautua. 
Tiltin työntekijät ovat toteuttaneet osan teemailloista yhteistyössä Pelirajat’on 
-toiminnan koordinaattorin kanssa. 

Tiltissä järjestettiin toimintavuosina 2015-2016 lisäksi ulkopuolisten vetäjien 
avulla seuraavat ryhmätoiminnot: Mindfulness, tietoista läsnäoloa harjoittava 

ja ahdistusta lievittävä avoin ryhmä kerran kuussa, Valokuvista voimaa -kurssi 
(ajalla 15.8.-26.10.2016) ja kaksi Elämäni kuvat ja tarinat -kurssia: Seitsemän 
askeleen tutkimusretki oman elämän poluille (ajalla 27.2.-29.5.2016) ja Häirikkö 
olkapäällä: Haitallisen toiminnan tunnistaminen ja muuntaminen (ajalla 3.8.-
5.11.2016). Nämä ryhmätoiminnot suunnattiin erityisesti sellaisille Tiltissä koh-
datuille kävijöille, jotka tarvitsivat Tiltissä tarjolla olevaa ammattilaisten antamaa 
neuvontaa ja avoimen vertaistukiryhmän tarjoamaa tukea enemmän työskentelyä 
peliongelmistaan selviytymisen tueksi.  Vuonna 2015 ryhmät kokoontuivat yh-
teensä 13 kertaa, ryhmissä oli käyntejä yhteensä 1 075. Vuonna 2016 ryhmät 
kokoontuivat yhteensä 21 kertaa, ryhmissä oli käyntejä yhteensä 1 129.

Toimintavuosina 2015-2016 Tiltissä järjestettiin myös neljästi vuodessa rahapeli-
haittoihin tietoiskuja. Kevään tietoiskuissa käsiteltiin ajankohtaista tutkimustietoa 
haitallisesta pelaamisesta ja annettu tietoa peliongelmasta ja sen kehittymises-
tä. Syksyn tietoiskuissa keskusteltiin vastuullisesta pelaamisesta peliyhtiöiden 
edustajien kanssa ja kuunneltiin kokemusasiantuntijan tarina peliongelmista 
selviytymisestä. 

Kesän ja syksyn 2015 aikana järjestettiin ensimmäinen Meidän Tiltti -osalli-
suuskoulutus. Koulutuksen aloitti 15 ja kävi loppuun 13 vertaisena toimimisesta 
kiinnostunutta kävijää. Kouluttautuneista 12 on aktiivisesti mukana Tiltin toimin-
nassa. Heistä osa toimii vertaistukijoina Tiltin Avoimissa ovissa ja osa avustaa 
työntekijöitä erilaisissa käytännön asioissa kuten oven avaamisessa ja kahvinkei-
tossa. Syksyllä vastaavaan uuteen koulutukseen ei saatu riittävästi osallistujia. 

Tiltin 
tilastointijärjestelmä 

Tiltissä asioidaan nimettömästi, ja toteutuneista toiminnoista kirjataan tilastoihin 
vain kokonaiskäyntien ja ensikäyntien määrä. Lisäksi kirjataan silmämääräisesti 
arvioiden ja havainnoiden tai keskusteluissa esiin tulevan perusteella kävijän 
ikä, sukupuoli sekä tieto siitä, mistä ensikävijät ovat löytäneet tiedon tulla pai-
kan päälle. Työntekijät kirjaavat tilastot aukiolojen tai toimintojen jälkeen. Tiltin 
tilastointijärjestelmämme on ollut ajalla 2010-2016 melko yksinkertainen, joten 
siitä ei ole ollut mahdollista saada kovin yksilöityä kävijätietoa esille. Vuoden 2017 
alusta Tiltti kerää hieman yksilöidympää ja erottelut mahdollistavampaa tietoa 
uudella Webropol-järjestelmään luodulla tilastointilomakkeella. 

Tiltin kokonaiskäyntimäärät ovat kasvaneet raportointivuosina. Vuonna 2015 
käyntejä oli yhteensä  2111 ja vuonna 2016 yhteensä 2243. 

Yhä useampi ensikävijä on tullut 
asioimaan yhdessä läheisensä, 
perheenjäsenen tai työntekijän 
kanssa.”
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ASIAKASKÄYNNIT, ENSIKÄVIJÄT JA AUKIOLOPÄIVÄT TILTISSÄ 2010-2016

Ensikäyntien määrä on pysynyt viime vuosina tasaisena, noin 180 käynnin tuntu-
massa (v. 2013 yht. 182; v. 2014 yht. 173, v. 2015 yht. 188 ja v. 2016 yht. 190). 

Tiltin käynneistä noin kaksi kolmasosaa on miesten tekemiä ja yksi kolmasosa 
naisten. Erillisiä kävijöitä ei tilastoida, vaan kunkin aukiolokerran jälkeen ar-
vioidaan kävijöiden oletettu sukupuoli ja ikäryhmä. Sukupuolijakauma on ollut 
samankaltainen Tiltin toiminnan alusta saakka. Kävijöiden arvioitu ikäjakauma 
on tasainen, siten että 20-39 -vuotiaiden, 40-59 -vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden 
ryhmistä käyntejä arvioidaan olevan kaikista noin kolmannes. Vanhimpaan ikä-
ryhmään kuuluvien käyntejä on viime vuosina ollut suhteellisesti enemmän, mikä 
saattaa johtua esimerkiksi siitä, että joku tähän ikäryhmään kuuluva vakikävijä 
on käynyt aiempaa vähemmän.

Läheisten käyntien määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Seuraavan sivun kuvios-
sa esitettyihin lukuihin on otettu mukaan sekä läheisten illoissa että avoimissa 
ovissa asioineet läheiset. 

Kuvio 6: Asiakaskäynnit, ensikävijät ja aukiolopäivät Tiltissä 2010–2016. 
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6) Rahapeliriippuvuus hallintaan, Terapeutin käsikirja ja Asiakkaan työkirja (Ladouceur R. ja Lachance S. 2007) (suom. Castrén ja Kuronen 2016).

LÄHEISTEN KÄYNTIEN MÄÄRÄ TILTISSÄ 2010-2016

Kuvio 7: Läheisten käyntien määrä Tiltissä 2010–2016.

Tiltin osaamisen kuvaaminen

Syksyllä 2016 Tiltin työntekijät tuottivat yhteistyössä läheistoimintaan osallistu-
vien kävijöiden sekä Pelirajat´on -hankkeen koordinaattorin kanssa Läheisten ko-
kemuksia peliongelmista -korttipakan. Korttipakkaan on kerätty pelaajien läheisten 
henkilökohtaisia kokemuksia rahapeliongelmien seurauksista sekä ratkaisuista, 
joilla läheiset ovat parantaneet hyvinvointiaan. Kortteja voidaan käyttää sekä 
yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Yksilötyöskentelyssä asiakas voi esimerkiksi 
hahmottaa omaa tilannettaan valitsemalla ne seuraukset tai ratkaisut, jotka 
hän kokee omassa elämässään merkityksellisiksi. Ryhmätyöskentelyssä kortteja 
voidaan käyttää mm. keskustelun avaajina. Lisäksi Tiltin aiemmin julkaistusta 
Pelaajien kokemuksia peliongelmasta -korttipakasta otettiin uusintapainos.

5.3 Peliklinikan avohoito
Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuottama Peliklinikan avohoito antaa monipuo-
lista keskustelutukea ja hoitoa raha- ja digitaalisista peliongelmista kärsiville 
ihmisille sekä heidän läheisilleen. Palvelu tarjoaa täysi-ikäisille helsinkiläisille 
ja vantaalaisille keskustelukäyntejä ongelmatiikkaan perehtyneen ammattilaisen 
kanssa joko yksilö-, pari- tai perhemuotoisina. Käynnit ovat maksuttomia, eikä 
lähetettä tarvita. Vuonna 2015 avohoidossa oli käyntejä yhteensä 1349 ja uusia 
asiakkaita 166. Vuonna 2016 käyntejä tehtiin 1483, ja uusien asiakkaiden määrä 
oli 115.

Avohoito alkaa kolmen kerran alkuarviojaksolla, jossa pyritään muodostamaan 
asiakkaan kanssa yhteistä kuvaa asiakkaan tilanteesta sekä suunnitelmaa hoidon 
tavoitteista, keinoista, kestosta ja arvioinnista. Hoitojaksot pyritään suunnitte-
lemaan yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa, lähtien kunkin asiakkaan 
tarpeesta ja tilanteesta. Tiedonkeruun ja hoitosuunnitelman laatimisen ohella 
alkuarviossa on ensisijaista toimivan hoitosuhteen luominen, jolle kaikki myö-
hempi työskentely perustuu. Viimeinen keskeinen tavoite alkuarviojaksolle on 
pelaamiseen liittyvän, asiakkaan tilanteen kannalta olennaisen psykoedukaation 
antaminen.

Peliongelmasta kärsivien hoidon keskiössä ovat yleisimmin asiakkaan muutos-
motivaation tarkastelu ja tukeminen sekä asiakkaalle soveltuvien konkreettis-
ten keinojen löytäminen tilanteensa muuttamiseksi. Hoidon muina tavoitteina 
on tyypillisesti lisätä asiakkaan ymmärrystä omasta pelaamisestaan ja siihen 
vaikuttavista ajatuksista, tunteista ja elämäntapahtumista sekä löytää toisin 
toimimisen mahdollisuuksia.

Pelaajien läheisten kanssa työskentelyssä ensisijaista on läheisen oman talouden 
ja voimavarojen ja turvaaminen. Hoidossa pyritään tyypillisesti selkeyttämään 
läheisen roolia peliongelmista kärsivän tukena: missä määrin ja millä tavoin toista 
voi auttaa, mikä taas on toisen ongelmakäyttäytymisen mahdollistamista? Lisäksi 
läheisille on tärkeää saada tietoa peliongelmasta ja sen hoidosta.

Avohoidon työntekijät osallistuivat tammikuussa 2015 THL:n järjestämään 
kognitiivisen käyttäytymisterapian (KBT) menetelmäkoulutukseen. Koulutuksen 
tavoitteena oli vahvistaa terapeuttien ammattitaitoa rahapeliriippuvuuden hoita-
misessa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä. Avohoidon psykologi ja 
sosiaaliterapeutti osallistuivat keväällä 2016 THL:n järjestämään KBT-koulutta-
jakoulutukseen. Sen kautta he saivat pätevyyden kouluttaa muita ammattilaisia 
käyttämään omassa työssään Rahapeliriippuvuus hallintaan -hoitomanuaalia. 
Koulutuksen myötä luotiin KBT-kouluttajien verkosto, jonka tarkoituksena on jakaa 
menetelmäkoulutukseen osallistuneiden terapeuttien kokemuksia hoidosta.

Avohoito on vuodesta 2015 lähtien tarjonnut asiakkailleen myös kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan perustuvan Rahapeliriippuvuus hallintaan -hoito-oh-
jelman 6). Kahdentoista hoitokäynnin ohjelmassa käsitellään pelaamiseen liit-
tyviä riskitilanteita, omien ajatusten vaikutusta käyttäytymiseen, sattuman ja 
taitopelien eroja sekä ongelmalliseen pelaamiseen liittyviä virheellisiä ajatuksia. 
Lisäksi ohjelmassa käsitellään retkahduksen ehkäisyä konkreettisin esimerkein 
ja tehtävin. Asiakkaan tilanne arvioidaan diagnostisella haastattelulla ohjelman 
alussa ja sen päättyessä. 

Vuonna 2015 avohoidossa oli käyntejä yhteensä 1349 ja uusia asiakkaita 166. 
Vuonna 2016 käyntejä tehtiin 1483, ja uusien asiakkaiden määrä oli 115.
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Toimintavuosina Peliklinikan avohoito toimi myös resurssiyksikkönä Helsingin ja 
Vantaan kuntien perus- ja erityispalveluille ja niiden työntekijöille rahapeliongel-
miin liittyvissä asioissa. Peliklinikan avohoidossa työskenteli toimintavuosien 
aikana kaksi sosiaaliterapeuttia ja psykologi. 

5.4 Peliklinikan päivystysvastaanotto  

Peliklinikan avohoitoon kehitettiin yhteistyössä Peluurin kanssa syksyllä 2016 
uusi palvelu, päivystysvastaanotto. Päivystysvastaanotto tarjoaa kertaluontoisesti 
tukea ja neuvoja omasta tai toisen pelaamisesta huolestuneille. Päivystys on 
tarkoitettu kaikille omasta tai läheisen pelaamisesta huolestuneille helsinkiläi-
sille ja vantaalaisille yli 18-vuotiaille. Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, 
yksin tai yhdessä läheisen tai muun tukihenkilön kanssa. Päivystysvastaanotto 
on maksuton.

Päivystysvastaanotto kehitettiin, koska haluttiin madaltaa hoitoon hakeutumisen 
kynnystä, nopeuttaa ensimmäiselle ajalle pääsyä ja tehostaa palveluohjausta. 
Päivystysvastaanottokokeilu käynnistettiin joulukuussa 2016. Kokeilun tarkoituk-
sena oli myös selvittää, hakeutuisivatko asiakkaat tämän kaltaiseen palveluun 
varhaisemmassa vaiheessa kuin muutoin avohoidon palveluihin.

Vastaanotolla kartoitetaan yhdessä työntekijän kanssa sen hetkinen tilanne ja 
mahdollinen tuen- ja avuntarve. Tarvittaessa työntekijä antaa neuvoja tai oh-
jaa eteenpäin muihin palveluihin Peliklinikalla tai muualla. Tilanteen selvittely 
yhdessä työntekijän kanssa voi auttaa löytämään uusia toimintavaihtoehtoja ja 
näkökulmia sekä tarjoaa tilaisuuden keskustella työntekijän kanssa kuormitta-
vassa tilanteessa. 

Joulukuussa 2016 päivystysvastaanottoa pidettiin torstaisin klo 15-17 ja per-
jantaisin klo 8-10, yhteensä seitsemän kertaa. Päivystysvastaanottoon tehtiin 
kahdeksan käyntiä. Vastaanottoon hakeutui yhteensä kymmenen asiakasta: viisi 
pelaajaa ja viisi läheistä. Kolmessa käynnissä pelaaja tuli vastaanotolle läheisen 
kanssa.

Päivystysvastaanotossa työskenteli joulukuun 2016 aikana Sininauhaliiton psy-
kologi Vantaan kanssa tehdyllä sopimuksella. Joulukuussa 2016 päivystysvas-
taanoton pilotointia päätettiin alustavasti jatkaa keväällä 2017.

AVOHOIDON ASIAKASKÄYNNIT 2010-2016

Kuvio 8. Avohoidon asiakaskäynnit 2010–2016.
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6) SEURANTA JA ARVIOINTI 

Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty tutkimus, seuranta ja arvioin-
ti. Peliklinikan tiedontuotannossa pyritään siihen, että se on systemaattista ja 
laadukasta, jotta myös ulkopuolisella tutkimuksella olisi mahdollisuus käyttää 
Peliklinikan kattavaa aineistoa. Tavoitteena on, että rahapelaamiseen kytkeyty-
vistä ongelmista voidaan esittää tutkittua tietoa erityisesti hoidon ja tuen piiriin 
hakeutuvien osalta. Palvelujen kohdentumista, kehittämistä ja myös vaikutuksia 
tutkitaan ja seurataan muun muassa asiakaspalautteen, hankkeiden ulkoisen ar-
vioinnin ja Peliklinikan sisäisen arvioinnin avulla. Peliklinikalla työskenteli vuosien 
2015-2016 aikana kaksi osa-aikaista tutkijaa.

6.1 Peliklinikan hoitointerventioiden vaikuttavuus

Peliklinikan tutkija raportoi syksyllä 2015 Peliklinikan hoitointerventioiden vai-
kuttavuudesta. Peli poikki -hoito-ohjelman ja avohoidon interventioiden vaikut-
tavuudesta pystyttiin nyt raportoimaan yhteismitallisesti standardoituja mittareita 
käyttäen ja tilastotieteellisin menetelmin.  Peli poikki -ohjelman ”ennen ja jälkeen” 
tiedot kattoivat 613 henkilöä ja Peliklinikan avohoidosta oli käytettävissä 102 
henkilön tiedot. Molemmat hoito-ohjelmat osoittautuivat poikkeuksellisen vaikut-
taviksi niiden henkilöiden osalta, joiden osalta oli seurantatiedot käytettävissä. 
Hoitointerventioiden tuloksista julkaistaan artikkeli vuonna 2017.

6.2 Selvitys rahapelaamisesta Helsingin 
 päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla 

Peliklinikka tarjoaa asiantuntemustaan pääkaupunkiseudun perus- ja erityispal-
veluille pelihaittoja ja ongelmapelaamista koskevissa kysymyksissä ja tukee näitä 
koulutuksellisin ja tiedotuksen keinoin kaupunkien tarpeiden mukaan.

Syksyllä 2015 käytiin neuvottelut kartoituksen toteuttamisesta Helsingin kaupun-
gin psykiatrisilla poliklinikoilla, nuorisoasemalla ja päihdepoliklinikoilla peliongel-
masta kärsivien asiakkaiden esiintyvyydestä. Kartoitus toteutettiin tammikuussa 
2016. Peliklinikan projektitutkija raportoi helmikuussa 2016 selvityksestä ”Selvitys 
raha- ja digipelaamisesta Helsingin päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla” (ai-
neiston asiakasvastaukset N = 643, työntekijävastaukset N = 102) 7).

Peliklinikan, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan ja Helsingin 
kaupungin edustajat (psykiatria- ja päihdepalveluista) tapasivat huhtikuussa 
2016 ja sopivat Peliklinikan projektitutkijan tekemän selvityksen pohjalta etene-
mistavasta, jotta voidaan kartoittaa tarkoituksenmukaista työnjakoa päihde-mie-
lenterveyspalvelujen ja Peliklinikan kesken. 

Syksyn 2016 aikana esiteltiin projektitutkijan tekemää selvitystä  sekä Peliklinikan 
toimintaa Helsingin kaupungin psykiatrisilla poliklinikoilla, nuorisoasemalla ja 
päihdepoliklinikoilla.  

Syksyn 2016 aikana sovittiin THL:n rahapelitiimin edustajan sekä EHYT ry:n edus-
tajan kanssa pilottien käynnistämisestä keväällä 2017 yhteistyössä seuraavien 
toimijoiden kanssa: 

• Helsingin kaupungin nuorisoasema
• Helsingin kaupungin lännen psykiatriaset poliklinikat ja päihdepoliklinikat
• Vantaan kaupungin itäinen ja läntinen A-klinikka
• Vantaan nuortenkeskus Nuppi

Pilottien tavoitteina ovat raha- ja digitaalisen pelaamisen puheeksi ottaminen, 
peliongelmien tunnistaminen ja varhainen auttaminen. Piloteissa raha- ja digitaa-
linen pelaaminen otetaan puheeksi kaikkien asiakkaiden kanssa. Rahapelaamisen 
puheeksi otossa käytetään rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen käytettyjä mit-
tareita (BBGS ja PGSI). Digitaalisen pelaamisen puheeksi otossa pilotoidaan mit-
taria, jonka EHYT ry on kehittänyt yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osana 
pilotin kehittämistyötä. Osalle pilottien toimijoista järjestetään raha- ja digitaali-
seen pelaamiseen liittyvä koulutus sekä esitellään Peliklinikan toimintaa. Lisäksi 
keskustellaan yhteistyön rajapinnoista sekä tarkoituksenmukaisesta työnjaosta. 
Pilottien kestoksi on sovittu alustavasti kolme kuukautta (helmi-toukokuu 2017). 

6.3 Muut selvitykset ja katsaukset

Peliklinikalla tehtiin vuosien 2015 ja 2016 aikana myös julkaisemattomia selvi-
tyksiä. Lisäksi käsiteltiin aineistoja sellaiseen muotoon, että muiden tutkijoiden 
on niitä mahdollista hyödyntää. Peli poikki -ohjelman osalta tarkasteltiin ohjelman 
keskeyttämiseen liittyviä puhetapoja ja ilmiöitä. Tuloksista valmistellaan julkais-
tavaa artikkelia. Peluurin auttavan puhelimen aineistosta tutkittiin naissoittajien 
ryhmiä, ja alustavia tuloksia on julkaistu Tiimi-lehden numerossa 4/2016 8) . Su-
kupuoleen ja ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyviä erityispiirteitä tarkastellaan 
vielä syvemmin tulevaisuudessa myös avohoidon aineiston avulla.

Peliklinikalla tehtiin syksyllä 2016 kaksi Helsingin yliopiston sosiaalityön opintoihin 
liittyvää käytäntötutkimusta. Pauli Pesola tutki avohoidossa asioivien asiakkaiden 
kontakteja sosiaali- ja terveyspalveluihin ennen Peliklinikan asiakkaaksi tuloa ja 
arvioi sitä, millaisten vaiheiden kautta rahapeliongelmasta kärsivä ohjautuu var-
sinaisen ongelmapelaamisen hoidon piiriin. Essi Löksy tutki Peli poikki -ohjelmaan 
osallistuneiden yhtäaikaisia mielenterveyden häiriöitä. Pesolan työ jalostuu ja siitä 
raportoidaan myöhemmin. Löksyn päätulokset on selostettu alla.

Essi Löksyn työn aineistona oli 300 sellaisen Peli poikki -ohjelmaan osallistuneen 
vastauksia ohjelman kysymyksiin, jotka olivat vastanneet myöntävästi joko ole-
vansa psykologisessa hoidossa tai käyttävänsä masennus- tai muita vastaavia 
lääkkeitä. Työssä tutkittiin vastauksia ohjelman ensimmäisen osion kysymyksiin 
tavoitteiden saavuttamisesta ja pelaamisen aiheuttamista uusista ongelmista. 
Tulosten mukaan taloushuoliin liittyvä puhe oli yleistä, ja talousongelmat vai-
kuttivat moniin elämänalueisiin. Mielenterveyden häiriöistä aineistossa yleisin 

7) Paasio P. (2016), Selvitys raha- ja digipelaamisesti Helsingin päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla.
8)  http://www.a-klinikka.fi/tiimi/4-2016.
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oli masennus, sekä siten että masennus oli edeltänyt pelaamista, että siten että 
pelaaminen oli johtanut masennukseen. Lääketieteellisiä diagnooseja useammin 
aineistossa kuvailtiin mielenterveyden häiriöiden oireita, kuten voimattomuutta, 
toivottomuutta ja jaksamattomuutta. Itsesyytökset, itsensä soimaaminen vääristä 
valinnoista ja ihmissuhteiden ongelmat etenkin valehtelun ja salailun vuoksi olivat 
myös esiin nousseita teemoja.  

Kaikki Löksyn tutkimuksen aineistossa mukana olleet olivat saaneet jonkin-
laista apua mielenterveyden häiriöihin ennen Peli poikki -ohjelman alkamista. 
Löksy tulkitsi, että ohjelmaan osallistuvien vointi tulee olla kuitenkin sen verran 
hyvä, että he jaksavat osallistua itseopiskelua ja itsenäistä työskentelyä vaati-
vaan ohjelmaan. Oma asunto tai vakituinen majapaikka, tietokone ja taidot sen 
käyttämiseen, kyky sitoutua ja keskittymiskyky ovat myös edellytyksiä ohjelman 
suorittamiselle. Vaikeimmassa elämäntilanteessa olevat ja suomea taitamatto-
mat karsiutuvat todennäköisesti jo alkuvaiheessa pois. Löksy huomioi, että koska 
usein ongelmat kietoutuvat yhteen, on hoidon suunnittelun lähtökohdaksi otettava 
yksilöllinen tilanne ja elämä kokonaisuutena. 

Kehittämisehdotuksina Löksyn työssä esitetään, että moniammatillista työtä hyö-
dynnettäisiin enemmän rahapeli- ja mielenterveysongelmien hoidossa, yhteistyötä 
sujuvoitettaisiin ja ymmärrystä lisättäisiin hoidosta vastaavien tahojen välillä, 
työnjako olisi suunnitelmallista eri organisaatioiden välillä, ja tietoa rahapelion-
gelmasta lisättäisiin etenkin psykiatrian parissa.

Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulun väitöskirjatutkija Kalle Lind tutki Peli poikki 
-aineistosta rikollisuuden ja rahapeliongelmien välistä suhdetta. Tutkimuksesta 
kirjoitettu artikkeli on julkaisuprosessissa arvioitavana. 

Peli poikki –hoito-ohjelman 
ja avohoidon interventiot 
osoittautuivat poikkeuksellisen 
vaikuttaviksi niiden henkilöiden 
osalta, joiden osalta oli seuranta-
tiedot käytettävissä.”

Raportointivuosien aikana Peliklinikan eri toimijoiden yhteiskunnallisen vaikutta-
misen tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaa-
lisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Peliklinikan toimijat pyrkivät vaikuttamaan 
lakiesitysten valmisteluihin, tiedottamaan pelihaitoista ja vahvistamaan Peliklini-
kan asiakastyöhön perustuvaa tutkimusta ja siitä tiedottamista. Koska Peliklinikka 
ei ole juridinen toimija, ei Peliklinikka ottanut Peliklinikkana kantaa. 

Peliklinikka pyrki vaikuttamaan myös siihen, että kohderyhmiin kuuluvien ihmisten 
(pelaajat ja läheiset) oma ääni kuuluisi mahdollisimman monipuolisesti heitä kos-
kevassa päätöksenteossa. Edunvalvontatyötä tehtiin yleisellä, rakenteiden tasolla. 

Lisäksi on huomioitava, että Peliklinikan eri hankekumppaneiden edustajat tekivät 
vaikuttamistyötä omissa kanavissaan. 

7.1 Jäsenyydet ja vierailut ohjaus- ja 
 asiantuntijaryhmissä

• 26.9.2016, STM:n rahapelien arviointityöryhmän kick off –tilaisuus - alustus 
Pelihaitoista Peluurin näkökulmasta: kehittämispäällikkö / Peluuri.                                                    

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) perusti riippumattoman ryhmän arvioimaan 
uuden rahapeliyhtiön pelien haittoja. Arviointiryhmä mittaa pelien haittariskejä, 
seuraa pelihaittojen kehitystä ja antaa lausuntoja sisäministeriölle pelien hyväksy-
misestä myyntiin sekä pelien markkinointikiellosta tai markkinoinnin sallimisesta. 
Aikaisemmin viranomaisella ei ole ollut menetelmää pelien riskien arviointiin.

• EHYT ry:n pelaamisen kokonaisuuden ohjausryhmä (2015-2016): kehittämis-
päällikkö / Peluuri. 

• Peliverkko: kehittämispäällikkö / Peluuri, tutkijat Socca/Peliklinikka, projekti-
päällikkö Socca / Peliklinikka. Peliverkko on avoin foorumi, joka tuo yhteen peli-
tutkijat, peliongelmien hoidon ja ja pelitarjonnan asiantuntijoita poikkitieteellisesti. 
Peliverkon tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää pelitutkimusta ja ongelmapelaa-
misen tutkimusta. Peliverkko kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Peliverkkoa 
koordinoidaan THL:stä ja Helsingin yliopiston CEACG-tutkimusryhmästä käsin.

• Helsingin Pakka-ohjausryhmä: projektipäällikkö Socca / Peliklinikka.
Paikallisen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikan toimintamalli PAKKA on valta-
kunnallinen ehkäisevän päihdetyön yhteisövaikuttamisen malli, jonka tavoitteena 
on vähentää alkoholin, tupakan ja rahapelien aiheuttamia haittoja puuttumalla 
niiden saatavuuteen ja korostamalla elinkeinon ja asukkaiden vastuullisuutta. 
Peliklinikan edustaja on osallistunut ohjausryhmän toimintaan syksystä 2016 
lähtien. Ohjausryhmä on kokoontunut syksyn 2016 aikana kaksi kertaa. 

7.2 Annetut lausunnot, vetoomukset ja kuulemiset

• Sisäministeriö: lakiesitys Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton rahapelitoimintojen 
yhdistämisestä: Peluurin lausunto (10/2016) arpajaislain uudistamista koske-
vaan hankkeeseen: kehittämispäällikkö / Peluuri.  Lisäksi Tieto ja Tukipiste Tiltin 
asiakkailta koottu lausunto (10/2016): koordinaattori / Tiltti.

• Rahapelihaittojen viestintäverkoston (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sova-
tek-säätiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Pe-
luuri, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos) vetoomus (10/2016) eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta.

•Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuuleminen (10/2016) 
arpajaislain uudistukseen: kehittämispäällikkö/ Peluuri.

7.3 Verkostokoordinoinnit

•Pelihaittatoimijoiden verkosto (entiseltä nimeltään hanketoimijapalaveri): kehit-
tämispäällikkö / Peluuri, koordinaattori / Tiltti, asiakastyöntekijät / Tiltti, tutkijat 
Socca/Peliklinikka, projektipäällikkö Socca / Peliklinikka. Verkoston toimijat koor-
dinoivat toimintaa kukin vuorollaan. 

7.4 Jäsenyydet kansallisissa verkostoissa

• Rahapelihaittojen viestintäverkosto: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sovatek-sää-
tiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-kli-
nikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL 
koordinoi verkoston toimintaa. 

• Etsivän työn verkosto. Peliklinikka osallistui aktiivisesti valtakunnallisen etsi-
vän työn verkoston toimintaan osallistumalla AMET – etsivä työ Suomessa ry:n 
tapaamisiin. Verkoston toimintaan on osallistunut Peliklinikan projektipäällikkö.

• Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien verkosto. Pääkaupunkiseudun puhe-
linauttajat on vuonna 1983 perustettu useiden puhelinauttamispalvelua tuotta-
vien yhteistyöelin, jonka toiminta on järjestäytymätöntä. Pääsääntöisesti toimijat 
ovat kolmannen sektorin järjestöjä sekä eri seurakuntien edustajia. Auttavissa 
puhelimissa työskentelevät niin ammattiauttajat kuin vapaaehtoisetkin. Verkoston 
toimintaan on osallistunut Peluurin koordinaattori. 

• Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KBT) 9) -kouluttajien verkosto. Peliklinikkaa 
on verkostossa edustanut Helsingin kaupungin sosiaaliterapeutti. Verkosto ei ole 
kokoontunut vuosien 2015-2016 aikana.

7) PELIKLINIKAN ERI TOIMIJOIDEN 
 VAIKUTTAMISTYÖN OSA-ALUEET

9) Ensimmäinen laaja, tutkimukseen perustuva rahapeliongelman seulontaa, arviointia ja hoitoa käsittelevä Käypä hoito -suositus julkaistiin marraskuussa 2011 Australiassa. 
Se on sittemmin vahvistettu Australiassa viralliseksi kliinisen työn ohjeeksi rahapeliongelmien hoidossa. Kliinisissä hoitotutkimuksissa on tutkittu useita hoitovaihtoehtoja 
rahapeliongelman hoitoon. Australian hoitosuositus pohjautui laajaan eri tutkimusaineistojen läpikäyntiin, jonka avulla todettiin, että tällä hetkellä lyhytkestoinen, kognitii-
vinen käyttäytymisterapia (KBT) on vaikuttavuudeltaan paras hoitomuoto rahapeliongelman hoidossa. Toisaalta tiedetään ja myös Australian hoitosuosituksessa todetaan, 
että kaikki psykologiset interventiot voivat auttaa rahapeliongelmissa.
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Verkkoympäristö ja Peliklinikan uutiskirje ovat Peliklinikan keskeisiä viestintäka-
navia, joiden kautta tiedotetaan Peliklinikan toiminnasta ja toimintaympäristössä 
tapahtuvista muutoksista. Peliklinikan verkkoviestintä tapahtuu Peliklinikka-hank-
keen eri toimijoiden verkkosivuilla: www.peliklinikka.fi, www.peluuri.fi, www.
tiltti.fi sekä sosiaalisessa mediassa (Peluurin Facebook sekä Tiltin Twitter).  Pe-
liklinikan eri toimijoiden verkkosivustoista peluuri.fi -sivuilla on eniten liikennettä.
 
Toimintavuosien 2015-2016 aikana keskeisimmät viestintäteemat olivat:

• Peliklinikan asiakastyö (Peluurin, Tiltin sekä avohoidon asiakastyö)
• Helsingin psykiatrisilla ja päihdepoliklinikoilla toteutettu kysely
    raha- ja digitaalisesta pelaamisesta tammikuussa 2016
• Arpajaislain uudistaminen
• Rahapeliuutisointi
• Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimuksen tulokset  
• Naisten rahapeliongelmien lisääntyminen
• Rahapelihaittojen torjumisen on ohjattava peliyhtiöiden yhdistymistä

Sosiaalinen media oli toimintavuosina olennainen kanava viedä tietoa pelaami-
sesta ja pelihaittoihin liittyvistä teemoista ja tapahtumista Peliklinikan toiminnasta 
kiinnostuneille. Tiltin Twitter kasvatti suosiotaan toimintavuosien aikana. Peluuri 
toteutti mm syksyllä 2016 Ville Lång -videon levityksen Facebook -kampanjalla.
 
Alla poimintoja Peliklinikan vuosien 2015-2016 medianäkyvyydestä: 

Peliklinikan työntekijät antoivat yhteensä 10 haastattelua median edustajille. Osa 
haastatteluista oli taustoittavia keskusteluita, osa julkaistuja asiantuntijalau-
suntoja. 

JULKAISUKANAVAT: Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, MTV3 uutiset, Ylen A-stu-
dio, Ylen aamu tv, Iltalehti, nettiuutiset, Radio Vega, Sotilasurheilulehti, ME Naiset 
–lehden Naisen Terveys & Hyvinvointi -kampanjaliite, Oulun ammattikorkeakoulun 
sidosryhmälehti Aito, Nordic Wellfare verkkojulkaisu POPNAD, Radio Sverige, Yle 
Kioski (Aleksi’s Wonderland) sekä TanoTorvi-paikallislehti.
 
HAASTATTELUIDEN PÄÄASIALLISET SISÄLLÖT: Nuorten peliongelmat hoitamatta 
– apua etsitään vasta vakavissa ongelmissa / Veikkauksen ehdotus, että jatkossa 
pelaamisen voisi maksaa luottokortilla / Rahapeliriippuvuus / Pelihaittatilanne 
ja rahapelijärjestelmä Suomessa / Rahapelihaittojen torjumisen on ohjattava 
peliyhtiöiden yhdistymistä 

PELIKLINIKAN UUTISKIRJE ilmestyi neljä kertaa vuodessa vuosina 2015-2016. 
Uutiskirje lähetettiin neljä kertaa vuodessa mm. Helsingin ja Vantaan kaupunkien 
sosiaali- ja terveystyön asiakastyöntekijöille (Helsinki 300 henkilöä, Vantaa 328 
henkilöä). Uutiskirjeen konseptointi ja visuaalinen ilme uudistettiin keväällä 2016.

KOULUTUKSET JA KONSULTAATIOT ovat myös olennainen osa Peliklinikan asi-
antuntijatoimintaa. Konsultaatiot, koulutukset ja seminaariesitykset liittyivät 
rahapeliongelmaan ja peliriippuvuuteen, matalan kynnyksen työmuotoihin ja 
toimintaotteeseen, Peliklinikan toimintaan ja työmuotoihin.

KOULUTUSTILAISUUKSIA oli vuonna 2015 23 ja osallistujien määrä niissä oli 
yhteensä 334 henkilöä. Vuonna 2016 koulutustilaisuuksia oli yhtä paljon kuin 
edellisenä vuonna (23) ja osallistujien määrä niissä oli yhteensä 408 henkilöä. 
Edellä mainittujen koulutustilaisuuksien lisäksi Peliklinikan eri toimijat esittelivät 
toimintaansa tai pitivät seminaariesityksen seuraavissa tapahtumissa:

2015: Aikuissosiaalityön päivät, Päihde- ja mielenterveysmessut, A-klinikkasää-
tiön Päihde-tiedotusseminaari/Espanja, Costa del Sol, Nordic 2015 – Rohkeus 
sosiaalityössä konferenssi/Hki, Empan seminaari ”Päihteet ja riippuvuudet kehi-
tysvammatyössä”, Vantaan Päihdefoorumi 2015 2015 teemalla ”Nuoret – SoMe ja 
pelit”, Pienet Pohjalaiset Päihde ja Mielenterveyspäivät IX teemalla ”AJANTASALLA 
RAHAPELEISSÄ - päivitä tietosi rahapeleistä, SNSUS-konferenssi Tukholmassa 
otsikolla ”Combining professional help and peer support – developing new ways 
to change harmful gambling behaviour”, Peliongelmien puheeksiotto Veikkauksen 
henkilöstölle.

2016: Valikko -verkosto, Rahapelaaminen ja maahanmuuttajat / Veikkausristeily 
Veikkausasiamiehille, Peluurilla risteilyllä ständi, jossa mahdollisuus keskustella 
pelihaitoista sekä saada materiaalia / luento pelihaitoista ja peliongelman tun-
nistamisesta Fintoton asiakaspalvelutyöntekijöille / Naisten päihdetyön päivät, 
Seinäjoki, luento Naiset ja peliriippuvuus / Päivän päihdetilanne 2016 –seminaari 
Turussa, alustus Peluurin sähköisistä palveluista / koulutus peliriippuvuudesta 
YLE:n uutispäälliköille / Sospedin Pelirajat´on hankkeen puhelinauttajien koulutus 
/ Pidetään nuoret raiteilla -koulutustilaisuus Joensuussa (ASPA), alustus netti-
pelaamisesta / Teemaviikko pelaamisesta nuorten ja nuorten aikuisten chatissa 
Sluta Pantassa, blogiteksti ja kaksi ohjauskertaa / Päihdetiedotusseminaari, Hel-
sinki: ”Naisten rahapelaamisen kipukohtia” sekä 11th European Conference on 
Gambling Studies and Policy Issues (EASG) -konferenssi Lissabon/Portugali: “The 
effects of Tiltti’s low threshold support services for problem gamblers – feedback 
from service users”.

Peluuri ja Tieto ja Tukipiste Tiltti raportoivat tarkemmin viestinnästään omissa 
raporteissaan. 

8) PELIKLINIKAN VIESTINTÄ JA PALVELUIDEN
 KÄYTTÄJIEN (PELAAJAT JA LÄHEISET)
 OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

10) SNSUS conference 29.-31.5.2017 "The proportion of gambling revenue derived from problem gamblers", Robert Williams, University of Lethbridge, Canada 
sekä  ”Results from Swelogs, the Swedish Longitudinal Gambling Study, 2008 - 2014”, Ulla Romild, Public Health Agency of Sweden. Katso myös: 
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/swelogs-prevalensstudie-2015/. 

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa 
apua myös muusta digipelaamisesta ja netin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin.   
Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja 
heitä kohtaaville ammattilaisille. Peliklinikan visiona on olla Suomen johtava pe-
liongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus. Alla Peliklinikan 
haasteita 2015-2016 liittyen sen toiminnan tavoitteisiin. 

9.1 Uudet ilmiöt ja auttamisen haasteet

Peluurin asiakastyön havaintojen perusteella vakavat rahapeliongelmat ovat 
jälleen kasvussa. Edellisen kerran vuosien 2011 ja 2012 välillä niin sanotut va-
kavuusindikaattorit kasvoivat, ja esimerkiksi pelaamisen rahoittaminen laittomin 
keinoin, itsetuhoisuus, asunnon menetys tai sen uhka, pelaamiseen liittyvä ero, 
pelaamisen rahoittaminen lainalla ja yli 10 000 euron lainamäärät olivat aiempaa 
yleisempiä. Vuosien 2015 ja 2016 välillä havaittiin samansuuntaista kehitystä. 
Vuonna 2013 Suomessa tiukennettiin pienlainojen ehtoja merkittävästi, ja tämä 
on saattanut osaltaan vaikuttaa vakavien ongelmien vähenemiseen vuoden 2012 
jälkeen. Nettirahapelaaminen kasvaa tasaisesti, ja etenkin verkossa lainamah-
dollisuuksia on rajattomasti tarjolla. Näyttäisikin siltä, ettei pikavippiuudistus ole 
pitkäaikaisesti onnistunut hillitsemään ongelmapelaamiseen liittyvää velkaan-
tumista: esimerkiksi vuonna 2016 pikavipit ja yli 10 000 euron velat mainittiin 
yhteydenotoissa yli kaksi kertaa useammin kuin vuonna 2015. Muut vakavat on-
gelmat kuten itsemurha-aikeet, asunnon menetyksen uhka tai avioero saattavat 
olla ainakin osittain seurausta suurista talousvaikeuksista. Tiltin toiminnassa 
taas on korostunut aiempaa enemmän rikoksia ja kavalluksia rahapeliongelmien 
vuoksi tehneiden tai heidän läheistensä hakema apu. Ongelmapelaajien tekemät 
rikokset ovat usein tiiviisti kytköksissä talousvaikeuksiin. Vakavien ongelmien 
esiintymistä rahapeliongelmien yhteydessä on syytä seurata, ja etenkin helposti 
saatavia lainoja tulisi jälleen kerran tarkastella kriittisesti.

Tiltissä on näkynyt uutena pelimuotona digipelimaailmassa tapahtuva vedon-
lyönti. Uudenlaiset rahapelaamiseen muodot, jotka yhdistävät digi- ja rahape-
lien elementtejä, tulevat todennäköisesti olemaan useammin myös Peliklinikan 
kohderyhmän ongelmana. Digipelien vedonlyöntiin liittyen on Tiltissä kohdattu 
myös pelien mikromaksujen vuoksi maksuvälinepetoksia tehneiden nuorten van-
hempien hätää. Uudenlaiset maksamisen tavat ja verkkoympäristössä tapahtuva 
(raha)pelaaminen saattavat olla etenkin vanhemmille, mutta myös puolisoille 
ja muille läheisille vieraita ilmiöitä ja vaikeuttaa entisestään rahapeliongelman 
ymmärtämistä. Tulevaisuuden pelit lisäävät siis haasteita myös läheisten kanssa 
tehtävässä työssä.

Uusista pelimuodoista huolimatta esimerkiksi Peluurin yhteydenotoista suurim-
massa osassa ongelmana ovat rahapeliautomaatit. Näin on ollut Peluurin koko 
olemassaolon ajan, ja rahapeliautomaatteja koskevien yhteydenottojen määrä 
jopa kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2016. Rahapeliautomaatteja pelataan nykyisin 
yhä useammin myös verkossa. Kaikista yhteydenotoista (joista pelaamisen kana-
va on tiedossa) pääasiallisesti verkossa pelaavien yhteydenottoja on Peluurissa 
tällä hetkellä noin puolet.

Peliklinikalla tavoitetaan asiakkaita, joille rahapeliongelmaan erikoistunut yksikkö 
on oikea ja tarpeellinen paikka käsitellä asiaa. Esimerkiksi Peliklinikan avohoidon 
asiakkaista monet ovat nuoria aikuisia tai keski-ikäisiä miehiä, jotka käyttävät 
vain vähän muita sosiaali- ja terveyspalveluja. He ovat usein ansiotyössä ja 
monilla on parisuhde ja lapsia. Rahapeliongelmissa auttava palveluyksikkö pystyy 
tarjoamaan juuri oikeanlaista apua näissä tilanteissa, joissa rahapeliongelma on 
usein vakava ja siitä on kärsitty jo pitkään. Myös avohoidon asiakkailla velkaantu-
minen on yleistä: noin 70–80 prosentilla asiakkaista on rahapelaamiseen liittyviä 
lainoja, joiden summat vaihtelevat joistakin sadoista euroista yli 100 000 euroon. 

Erikoistuneen avun lisäksi Peliklinikan on tärkeää myös suunnitella palveluja ja 
tehdä yhteistyötä muiden palvelujen kanssa sellaisten asiakkaiden osalta, jotka 
tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa tukea. 

Kansainvälisesti (esimerkiksi Ruotsissa) on havaittu, että vaikka rahapelaamiseen 
osallistuneiden määrä väestötasolla vähenee, rahapelaamisesta saatavat tuotot 
kuitenkin jatkuvasti kasvavat. Tämän on arvioitu liittyvän siihen, että ongelmat 
ovat yksilötasolla aiempaa vakavampia ja kasautuneempia.10) Peliklinikan kaltai-
set erityispalvelut ovat tärkeitä jatkossakin, jotta voidaan tarjota apua vakavasta 
rahapeliongelmasta kärsiville henkilöille, jotka eivät välttämättä helposti hakeudu 
muiden palvelujen piiriin. Lisäksi on tärkeää seurata pelaamisen tavoissa ja on-
gelman vakavuudessa tapahtuvia muutoksia etenkin nyt, kun näyttää siltä että 
vakavat ongelmat kasvavat ja uudet pelaamisen muodot tuovat mukanaan uusia 
haasteita auttamiselle.

9) PELIKLINIKAN HAASTEET 
 2015-2016 LIITTYEN SEN 
 TOIMINNAN TAVOITTEISIIN 

On tärkeää seurata pelaamisen 
tavoissa ja ongelman vakavuu-
dessa tapahtuvia muutoksia.”
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9.2 Peluurin, Peli poikki-toiminnan 
 ja Tiltin toiminnan laajeneminen 

Vuosina 2015-2016 Peliklinikka toimi vuokratiloissa Helsingin keskustassa Kaisa-
niemessä. Peliklinikka ryhtyi hakemaan keväästä 2016 lähtien uusia toimitiloja. 
Peliklinikan Kaisaniemenkadun toimitilat olivat käyneet viime vuosien aikana liian 
ahtaiksi mm. sen takia, että Tieto- ja Tukipiste Tiltin toiminta oli laajentunut 
ja sen toiminnan asiakasmäärät olivat kasvaneet merkittävästi. Toimitilassa ei 
myöskään tästä syystä ollut tarpeeksi kokous- ja neuvottelutiloja. Kaikille työn-
tekijöille ei myöskään ollut osoittaa kunnon työpistettä. Lisäksi Peluurin ja Peli 
poikki -toiminnan laajeneminen oli aiheuttanut tilanteen, jossa toimitiloissa oli 
mahdotonta jatkaa.

Syyskuussa 2016 Peliklinikan projektipäällikkö ja Peluurin kehittämispäällikkö 
esittelivät Peliklinikan johtoryhmälle kolme eri tilavaihtoehtoa sekä tekivät esityk-
sen Peliklinikan uudeksi toimitilaksi. Johtoryhmä hyväksyi esityksen ja nykyinen 
toimitila irtisanottiin (Kaisaniemenkadun vuokrasopimus oli voimassa tammikuun 
loppuun 2017). 

9.3 Monitoimijamallin 
 kehittäminen haasteena 
 
Peliklinikalla valmisteltiin syksyn 2016 aikana hankehakemus Työterveyslaitoksen 
Tuke kehittämishankkeisiin -Työsuojelurahastoon Peliklinikka -hankkeen monitoi-
mijamallin kehittäminen -hankkeen 2017-2018 käynnistämisestä Peliklinikalla 
vuonna 2017. 

Hankkeen tavoitteena on, että Peliklinikalla syntyy jo hankkeen aikana käytäntöjä 
ja toimintakulttuuria, joka tukee ja edistää yhteistyön toimivuutta, tuloksellisuutta 
ja dialogista työhyvinvointia. 

Peliklinikka arvioi vuonna 2016 seuraavat tarpeet hankkeelle (muut toimintaym-
päristön haasteet toimintakatsauksen kappaleessa 3 Pelihaittojen kannalta oleel-
liset muutokset toimintaympäristössä) : 

Peliklinikalla aiemmin tehdyt työpaikkaselvitykset vahvistavat tarvetta Peliklinikan
työhyvinvointi -hankkeelle. Työterveyslaitos teki vuonna 2013 Työyhteisöselvityk-
sen Peliklinikalla. Palautteessaan Työterveyslaitos totesi toiminnan kehittämisen 
keskeisenä haasteena monitoimijamallin rakenteet. Lisäksi Sosiaalikehitys Oy 
arvioi Peliklinikan toimintaa vuonna 2015 THL:n toimeksiannosta. 

SOSIAALIKEHITYS OY RAPORTOI SEURAAVISTA ASIOISTA
LIITTYEN PELIKLINIKAN HAASTEISIIN:

• Ongelmia juontuu epäyhtenäisestä organisaatiorakenteesta ja eri 
 organisaatioiden erilaisista hallintotavoista ja toimintatavoista.

• Päätöksenteon jakautuminen useamman organisaation hallinnon 
 alaisuuteen on monimutkaistanut päätöksentekoprosesseja.

• Palvelut toimivat saman katon alla, mutta yksiköstä puuttuu 
 yhteisöllisyyttä. Tieto kulkee henkilökunnan kesken pidettävissä 
 kokouksissa, mutta palvelut toimivat erillisinä kokonaisuuksina. 
 Peliklinikan henkilöstöjohtamisessa tulee panostaa yhteistyön luomiseen.

• Jossain määrin on havaittavissa, että ongelmapelaaminen on kahden 
 eri kulttuurin, sosiaalialan ja terveydenhuollon välimaastossa.

Sosiaalikehitys totesi Peliklinikan vahvuuksina mm. että Peliklinikan kaikissa 
palveluissa henkilökunta on hyvin sitoutunut asiakastyöhön ja oman työnsä ke-
hittämiseen.

Peliklinikan monitoimijamallin keskeiset haasteet tulevat resurssien käytön oh-
jaamisesta, resurssien käytöstä ja siitä miten rajoja ohjataan.

MONITOIMIJAMALLIN HAASTEITA OVAT ESIM.

• Peliklinikan koordinaatio (johtamisen roolit, kehittämis- 
 ja perusrakenteet) on sovitettava yhteen eri 
 taustaorganisaatioiden kanssa.

• Päätöksentekovaltuuksien epäselvyys. 

• Eri taustaorganisaatioilla erilaiset työkulttuurit.

• Työntekijöillä eroja koulutustaustoissa ja koulukunnissa 
 (esim. Peliklinikan avohoidon työntekijät edustajat kahta
 eri työkulttuuria, sosiaali- ja terveydenhuoltoa).

• Resurssien liikuttelu yli rajapintojen 
 (osahankkeesta tai toiminnosta toiseen) vähäistä.

  
Peliklinikalla ei ole vuosina 2010-2016 ollut koko Peliklinikan henkilöstöä kos-
kevaa työhyvinvointihanketta tai erillistä prosessia, jonka tavoitteena olisi ollut 
ennaltaehkäistä työn sisällöistä aiheutuvaa kuormitusta ja vahvistaa osallistavaa 
toimintakulttuuria ja johtajuutta monitoimijaympäristössä. Tähän ei myöskään 
ole ollut rahoitusta.

Lisäksi Peliklinikan asiakaskunnasta nousee haasteita. Peliklinikan palveluihin 
hakeutuu pääsääntöisesti pelaajia, joilla on erittäin vakava peliongelma. Raha-
pelaajalle hänen peliongelmastaan johtuva salailun ja häpeän taakka on raskas 
kantaa. Rahapeliongelma on erittäin vakava haitta pelaajien lisäksi heidän lä-
heistensä elämänlaadulle ja hyvinvoinnille. Keskeisesti se näkyy kestämättömänä 
taloudellisena tilanteena mittavien velkojen takia, päihteiden käyttönä, vakavina 
mielenterveysongelmina, sosiaalisina ongelmina sekä toimintakyvyn vakavana 
alentumisena. 

Peliklinikan kriisiasiakkaat ovat lisääntyneet viime vuosina, koska rahapelaaminen 
on siirtynyt nettiin. Asiakkaat ovat entistä vaikeammassa asemassa. Viime vuosi-
na Peliklinikan eri toimintojen asiakasmäärät ovat myös kasvaneet merkittävästi 
mikä on osaltaan lisännyt asiakastyön kuormittavuutta.

Peliklinikan työyhteisön sisäisissä keskusteluissa ja työsuojelutoimikunnassa on 
kaivattu pitkäjänteistä suunnitelmaa ja rakennetta työssä jaksamisen, työviihty-
vyyden sekä johtamisrakenteiden luomiselle. Sininauhaliiton henkilöstöhallinnon 
2015 tekemä riskikartoitus Peliklinikan Sininauhaliiton työntekijöille vahvisti myös 
tarpeen henkilöstön työhyvinvointihankkeelle. Vanhat rakenteet eivät tarjoa enää 
riittävää tukea muuttuneessa toimintaympäristössä.

9.4 Peliklinikan hankekumppanit ovat
 sitoutuneita Peliklinikka-hankkeeseen 
 – vuosien 2017-2018
 kumppanuussopimuksen toteutuminen 

Peliklinikan hankekumppanit ovat sitoutuneita Peliklinikka-hankkeeseen. Peliklini-
kan myötä on syntynyt keskitetty palvelupiste, johon asiakas, jolla on rahapelion-
gelma, voidaan tarvittaessa ohjata perus- ja erityispalveluista. Peliklinikka tukee 
lisäksi läheistä pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. 
Lisäksi Peliklinikka levittää peliongelmiin liittyvää erityisosaamista. Peliklinikka 
tekee laaja-alaista yhteistyötä, jotta sekä kuntien peruspalvelujen työntekijät että 
muut asiantuntijat voivat kasvattaa osaamistaan. Koska palvelut on keskitetty 
yhteen yksikköön varmistetaan yhdenmukainen ja systemaattinen tiedonkeruu ja 
asiakasosaamisen kertyminen. Yksikössä toteutettava tutkimus tuottaa koeteltuja, 
muualla hyödynnettäviä toimintakäytäntöjä.

Vuoden 2016 aikana johtoryhmä valmisteli yhteistyössä projektipäällikön sekä 
Peluurin kehittämispäällikön kanssa Peliklinikan toisen jatkokauden 2017-2018  
(optio vuodelle 2019) kumppanuussopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin lokakuus-
sa 2016. Peliklinikan jatkokauden 2017-2018 toimenpideohjelma hyväksyttiin 
Peliklinikan ja Peluurin johtoryhmän kokouksissa syksyllä 2016.
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10) JOHTOPÄÄTÖKSET:
 8 TEESIÄ PELIKLINIKAN TOIMINNASTA 2015-2016

Peliklinikan visiona on olla Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, 
osaamis- ja kehittämiskeskus. Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti palveluja 
pelaajille, heidän läheisilleen ja heitä kohtaaville ammattilaisille. Kaikki palvelut 
ovat maksuttomia. Peliklinikan monitoimijamalli rakentuu Helsingin ja Vantaan 
kuntien, STEA:n, THL:n/STM:n ja rahapeliyhtiön rahoittamista valtakunnallisista 
ja alueellisista neuvonta-, tuki- ja hoitopalveluista. Seuraavat havainnot tehtiin 
Peliklinikan vuosien 2010-2014 raportissa, ja niiden arvioidaan pitävän edelleen 
paikkansa.  Peliklinikalla kerätään vuoden 2018 aikana kaikki tehdyt tutkimukset, 
selvitykset ja raportit yhteen, ja kootaan yhteenveto siitä, mitä ilmiöstä jo tiede-
tään. Alla olevia havaintoja arvioidaan uudelleen siinä yhteydessä.

TEESI 1: Peliklinikan Peluurin 
internet- ja mobiilipalvelut 
madaltavat avun hakemisen kynnystä

Pelaajilla yksi keskeisistä avun hakemisen esteistä on häpeä. Sähköiset palvelut 
madaltavat avun hakemisen kynnystä ja sopivat erityisen hyvin lyhyiden inter-
ventioiden ja oma-aputyyppisten menetelmien tarjoamiseen. Erityisesti Peluuri 
on tuottanut ja kehittänyt sähköisiä palveluja auttavasta puhelimesta ja chatista 
tekstiviestiin perustuvaan tukipalveluun ja netissä toimiviin vertaisryhmiin. 

Internet- ja mobiilipalvelujen kehittäminen niin hoitoon kuin hoidon tueksi on 
välttämätöntä myös tulevaisuudessa. Pelihaittakenttä muuttuu kiihtyvällä tahdilla, 
ja apua haetaan myös sähköisistä palveluista entistä useammin. Palveluita kehit-
tämällä pystytään vastaamaan yksilöllisiin ja monimuotoistuviin asiakaskunnan 
tarpeisiin. Tutkimus tukee Peliklinikan havaintoa siitä, että kevyet tukimuodot 
toimivat.

TEESI 2: Peli poikki -ohjelma on 
vaikuttava kokonaisuus                        

Kahdeksan viikon pituinen Peli poikki -ohjelma on internetpohjainen itseopiske-
lua, ammatillista apua ja vertaistukea yhdistelevä ohjelma pelaajalle. Jokaisella 
viikolla on oma osionsa. Asiakas tekee joka viikko harjoituksia ja kotitehtäviä 
sekä osallistuu muiden ohjelmaa läpikäyvien kanssa keskusteluun foorumilla. 
Ohjelmaan sisältyy viikoittainen kontakti terapeutin kanssa puhelimen välityksellä. 
Ohjelman sisältö perustuu kognitiivis-behavioraaliseen ajatteluun ja motivoivaan 
työskentelyotteeseen.

Peliklinikan kokemus ja kansainvälinen tutkimus tukevat käsitystä siitä, että lyhyet 
interventiot auttavat ja niitä tulisi kokeilla ja ottaa nykyistä laajemmin käyttöön. 
Ne näyttävät erityisesti sopivan pelaajille, joilla on kohtuulliset omat voimavarat 
eikä muita samanaikaisia ongelmia peliongelman lisäksi. Peli poikki -ohjelma 
sinällään on jo useamman tieteellisen artikkelin voimin arvioitu vaikuttavaksi 
kokonaisuudeksi.

TEESI 3: Tarve rahapelaajille suunnatusta
erityispalvelusta

Peliklinikan hoitopalveluihin hakeutuvat pääsääntöisesti ehdottomasti hoitoa 
tarvitsevat pelaajat. Peliklinikan avohoitoon tai Peli poikki -ohjelmaan hakeutu-
villa asiakkailla peliongelma on erittäin vakava. Peliklinikan hoitointerventioista 
avohoidossa tarjotaan monipuolista tukea ja hoitoa yksilö-, pari-, perhe- tai 
ryhmämuotoisena täysi-ikäisille helsinkiläisille ja vantaalaisille, ja Peli poikki 
-ohjelmassa autetaan internetin ja puhelimen välityksellä ihmisiä ympäri Suomea. 

Kummassakin ohjelmassa on asiakkaita, jotka eivät käytä muita sosiaali- ja 
terveyspalveluita ja joille rahapeliongelmaan räätälöity hoitomuoto on toimiva 
tapa pyrkiä eroon rahapeliongelmasta ja olla pelaamatta. Avohoidon palveluiden 
saatavuutta on lisätty, kun avohoidossa on otettu käyttöön syksyllä 2016 uusi 
päivystystoiminto, johon asiakkaat voivat tulla ilman ajanvarausta, ja Peli poikki 
-ohjelman työntekijäresurssit ovat kasvaneet.

TEESI 4: Vertaistuki on merkityksellinen 
pelaajille  

Peliklinikan tieto- ja tukipiste Tiltin tavoitteena on helpottaa avun hakemista ja 
tiedon saamista peliongelmissa. Vertaistuki on yksi Tiltin toimintatavoista. Tiltin 
matalan kynnyksen tieto- ja tukipiste on tarjonnut rahapeliongelmista kärsiville 
yhteisöllisen toipumisen paikan. Peliongelmien kanssa ei ole tarvinnut jäädä yksin. 
Tiltissä kävijä on saanut uskoa siihen, että peliongelmasta voi selvitä. Vertaistuki 
on olennainen osa ja tärkeä tuki sekä hoidolle että hoitotulosten ylläpitämiselle. 
Tiltin kokemus on vahvistanut vertaistuen merkityksen myös hoidolle. Se tarjoaa 
mahdollisuuden myös niille, jotka eivät halua ainakaan suoraan hakeutua hoitoon.

TEESI 5: Myös pelaajien läheiset tarvitsevat 
asiantuntijoiden tukea ja apua

Peliongelma koskettaa koko perhettä. Pelaajalle hänen peliongelmastaan johtuva 
salailun ja häpeän taakka on raskas kantaa. Peliklinikka on ainoa taho Suomessa, 
joka on erikoistunut tarjoamaan palvelua myös läheisille. Rahapeliongelma on 
erittäin vakava haitta pelaajien ja heidän läheistensä elämänlaadulle ja hyvinvoin-
nille. Keskeisesti se näkyy kestämättömänä taloudellisena tilanteena mittavien 
velkojen takia, päihteiden käyttönä, vakavina mielenterveysongelmina, sosiaali-
sina ongelmina sekä toimintakyvyn vakavana alentumisena.
 
Peliklinikan tieto- ja tukipiste Tiltissä, avohoidossa sekä sähköisissä palveluissa 
(mm. eNeuvonta ja auttava puhelin) kohdataan ja tuetaan myös paljon läheisiä. 
Heille ei ole tarjolla mitään vastaavaa erikoistunutta palvelua muualla.

TEESI 6: Suomalaisen rahapeliongelman kuva 
sekä rahapeliriippuvuudesta kärsivän pelaajan 
profiili tarkentuvat Peliklinikan suuren 
asiakasmäärän ansiosta

Peliklinikan suuri asiakasmäärä tuottaa merkittävää tietokantaa, jonka kautta 
suomalaisen rahapeliongelman kuva tarkentuu. Peliklinikan tietokanta on suurin 
Suomessa käytettävissä ollut aineisto hoitoon hakeutuneista rahapeliongelmista 
kärsivistä henkilöistä. Merkittävä asiakasmäärä ja sitä kautta kertyvä tietokanta 
mahdollistavat tilastollisten menetelmien käytön tiedon analysointiin. Tiedonke-
ruussa on käytetty validoituja mittareita, mikä parantaa kerätyn datan käytettä-
vyyttä ja luotettavuutta.

TEESI 7: Peliklinikan yhteiset tilat ja 
kokonaisuus ovat merkityksellisiä                       

Käytännön asiakastyössä on vahva kokemus siitä, että yhteiset tilat ja koko-
naisuus helpottavat asiakkaiden siirtymistä Peliklinikan palvelujen välillä. Pe-
liklinikalla tarjotaan palveluja moniammatillisesti. Peliklinikan palveluvalikko on 
erittäin laaja avohoidosta aina verkossa toimiviin vertaisryhmiin, tapaamisiin 
vertaistukihenkilön kanssa ja auttavaan puhelimeen. Asiakkaalle voidaan tarjota 
peliongelman eri vaiheisiin Peliklinikan toiminnoista räätälöity palvelupaketti. 
Yhden palvelun käyttö madaltaa hakeutumista muihin Peliklinikan palveluihin.

Peliklinikan henkilöstön osaamista on kehitetty koulutusten, seminaarien ja 
kansainvälisten konferenssien avulla. Näin laajaa osaamista peliongelmista ja 
niiden hoidosta ei löydy muualta Suomesta. Tutustuminen eri hankekumppaneiden 
työhön ja peliongelmaan on luonut otollisen pohjan yhteisen osaamisen kehitty-
miselle. Tieto ei kumuloidu yksittäisissä työpisteissä, vaan ymmärryksen kehitty-
minen vie aikaa ja siihen tarvitaan paljon asiakkaita. Osaamisen ja kokemusten 
vaihtaminen synnyttää uutta ajattelua ja tuo uusia näkökulmia. 

Asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin voidaan myös vastata paremmin, kun Peliklini-
kan palveluita kehitetään kokonaisuutena ja päällekkäisyyksien riski minimoituu. 
Esimerkiksi Peluuri toi mukaan Peliklinikan palvelukokonaisuuteen sähköisten 
palvelujen osaamisen ja valtakunnalliset tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut. Vas-
tavuoroisesti Peluuri on hyödyntänyt Peliklinikalle kertynyttä moniammatillista 
osaamista avohoidosta. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Peliklinikalle on kehittynyt 
huippuasiantuntijuutta ja -osaamista peliongelmissa. 

TEESI 8: Rahapelihaittojen ehkäisyssä, 
hoidossa, koulutuksessa tai konsultaatiossa 
on tarve valtakunnalliselle kehittämistyön 
yksikölle.
                                                                                                                                                            
Peliklinikan seitsemän vuoden toiminnan jälkeen on selvää, että Suomessa tar-
vitaan ainakin yksi valtakunnallinen rahapeliriippuvuuden hoidon kehittämistyön 
yksikkö. Menetelmien kokeilu ja kehittäminen edellyttävät riittävän suurta asia-
kasmäärää, johon Peliklinikan kaltainen yksikkö kykenee. Kehittämistyö edellyttää 
riittävän suurta asiakasmäärää ja kehittämisorientoituneita työntekijöitä. Lisäksi 
tarvitaan yksikkö, joka pystyy kouluttamaan sekä antamaan asiantuntija-apua 
työssään pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille.
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Peliklinikan hallinto
 
Peliklinikka-hankkeen vuosien 2015-2016 hankekumppaneita olivat  Helsingin 
ja Vantaan kaupunkien lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos THL.

Peliklinikan yhteistyösopimuksen mukaista toimintaa johti ja koordinoi johtoryhmä 
yhteistyössä Peliklinikan projektipäällikön kanssa. Kukin hankekumppani asetti 
johtoryhmään yhden varsinaisen jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. 
THL vahvisti johtoryhmän hankekumppanien tekemien esitysten perusteella. Joh-
toryhmä nimettiin vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä valitsi keskuudestaan sekä 
puheenjohtajan että varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. 

Johtoryhmä kokoontui vuonna 2015 neljä kertaa ja vuonna 2016 seitsemän ker-
taa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Pia Heiskari ja vuonna 
2016 Pirjo Marjamäki. Johtoryhmän sihteerinä toimi Corinne Björkenheim. Lisäksi 
Peluurin kehittämispäällikkö osallistui toimintavuosina aktiivisesti johtoryhmä-
työskentelyyn.

              

Peliklinikan johtoryhmä 2015  

A-klinikkasäätiö: 
Kehittämisjohtaja Ari Saarto    
(Varahlö: viestintäpäällikkö Aino Majava)  
Helsingin kaupunki:
Psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen
(Varahlö: Tervalammen kartanon johtaja Pia Pulkkinen)
Sininauhaliitto: 
Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi   
(Varahlö: kehitysjohtaja Päivi Heimonen) 
SOCCA:
Johtaja Pirjo Marjamäki, varapuheenjohtaja   
(Varahlö: tiedottaja Riitta Ropo)
Sosped säätiö:
Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki
(Varahlö: päällikkö Jari Hartikainen)
THL: 
Kehittämispäällikkö Saini Mustalampi   
(Varahlö: kehittämispäällikkö Airi Partanen)
Vantaan kaupunki: 
A-klinikkatyön yksikön päällikkö Pia Heiskari, puheenjohtaja 
(Varahlö: johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund)

Sihteeri: projektipäällikkö Corinne Björkenheim Socca / Peliklinikka

Peliklinikan johtoryhmä 2016  

A-klinikkasäätiö: 
Kehittämisjohtaja Ari Saarto    
(Varahlö: viestintäpäällikkö Aino Majava)  
Helsingin kaupunki:
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen
(Varahlö: psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö Sirpa Kurkela)
Sininauhaliitto: 
Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, varapuheenjohtaja (syyskuun 7.9.2016 asti)
Ts. toiminnanjohtaja Hannu Rutanen, varapuheenjohtaja (8.9.2016 lähtien)
Toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, varapuheenjohtaja
(marraskuusta 2016 lähtien) 
(Varahlöt: kehitysjohtaja Päivi Heimonen 1.3.2016 asti,
kehitysjohtaja Hannu Rutanen 1.3.2016 lähtien) 
SOCCA:
Johtaja Pirjo Marjamäki, puheenjohtaja    
(Varahlö: tiedottaja Riitta Ropo)
Sosped säätiö:
Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki
(Varahlö: päällikkö Jari Hartikainen)
THL: 
Kehittämispäällikkö Saini Mustalampi   
(Varahlö: kehittämispäällikkö Airi Partanen)
Vantaan kaupunki: 
A-klinikkatyön yksikön päällikkö Pia Heiskari
(Varahlö: johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund)

Sihteeri: projektipäällikkö Corinne Björkenheim Socca / Peliklinikka
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