
Rahapelaajien monet 
profiilit

Havaintoja Peliklinikan aineistoista, 
haasteita palvelujen kehittämiselle



Mitä on 

tutkimus?



Tutkimus tarkoittaa järjestelmällistä, 

erityisesti tieteellistä, toimintaa jonkin 

asian selvittämiseksi. 

Tutkimuksen käsitettä käytetään 

monenlaisissa yhteyksissä 

tarkoittamaan selvityksen tekoa ja 

siihen liittyviä järjestelyjä, joilla 

pyritään saamaan lisätietoa aiheesta 

tai edistämään (tutkimus)ongelman 

ratkaisemista.

(Wikipedia)



Mitä on 

tieteellinen 

tutkimus?



Tiede ”luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien 

tietojen systemaattisena kokonaisuutena”, jossa 

tutkimusprosessi tarkoittaa tähän kokonaisuuteen 

liittyvän tiedon tarkoituksellista ja järjestelmällistä 

tavoittelua.

Perustutkimus: omaperäinen, uuden tieteellisen 

tiedon etsintä ilman ensisijaista pyrkimystä 

nimenomaisiin käytännöllisiin tavoitteisiin ja 

sovellutuksiin

Soveltava tutkimus: on käytännöllinen tai soveltava 

tavoite ja tähtää perustutkimuksen tuloksille 

rakentuvan omaperäisen tiedon etsintään

Kehittämistyö: päämääränä tutkimustulosten avulla 

saavuttaa uusia tai parannettuja käytännön 

sovelluksia



Tutkimus Peliklinikalla

Kohdataan rahapeliongelmaa 

enemmän kuin missään muualla

Kerätään tietoa palvelujen käyttäjiltä

Saadaan tietoa rahapeliongelman 

luonteesta ja siitä mikä siihen voisi 

auttaa

Ylläpidetään tietorakenteita

Miten rahapeliongelma 

näyttäytyy ihmisten 

todellisuuksissa?

Mitä tapahtuu kun 

rahapeliongelmaa 

ryhdytään hoitamaan?



Pelaajaprofiilit auttamisen ja 

kehittämisen tukena?

Tietoa kerätään (mm.):

elämäntilanteista

peliongelmasta

pelatuista peleistä

terveydestä ja hyvinvoinnista

Peli poikki:

67,60 % miehiä

32,40 % naisia

Peluuri:

74 % miehiä

26 % naisia

Avohoito:

74 % miehiä

26 % naisia

Tiltti:

64 % miesten käyntejä

36 % naisten käyntejä

Peli poikki: Miehistä 2/3 alle 34-

vuotiaita, naisista noin puolet

Miehistä 13 % yli 54-vuotiaita, 

naisista noin kolmannes

Peluuri: Läheissoittajista 

76 % naisia, 

24 % miehiä ja puhelut 

koskevat 82 % miehiä, 18 

% naisia

Avohoito: 13 % syntynyt muualla 

kuin Suomessa, joista 82 % 

miehiä, 18 % naisia 



Jokainen asiakas kohdataan 

yksilönä: mitä hyötyä on 

tietää keskiarvoja?

Palvelujen suunnittelu: mitä 

kaikkea saattaa olla sellaisten 

ihmisten arjessa, jotka hakevat 

apua rahapeliongelmaan? 

Miten saadaan asiakkaat 

tulemaan aiemmin?



Hoidon prosessit: Peli poikki -ohjelman 

keskeyttäneet

Kaaoksen ja mahdottomuuden diskurssi

Sairauden ja ulkopuolisen pakon diskurssi

Ratkaisukeskeisyyden diskurssi



MOTIVAATIO



Tiedolla johtaminen ja 

kehittäminen

Kysynnän 

ennustaminen

Tulevaisuuden 

palveluiden 

suunnitteleminen

Alueen terveyden 

ja hyvinvoinnin 

kehityksen 

ennakoiminen

Tietojohtaminen: prosessit ja käytännöt, 
joiden avulla tietoa kerätään, jalostetaan 

ja hyödynnetään organisaation sisällä 
sekä organisaatioiden välisessä 

kommunikaatiossa

Rahapeliongelman 

ja -hoidon 

dynamiikat: mikä 

auttaa ja ketä

Palvelujärjestelmän 

käyttö: mikä on 

tehokasta

Ilmiökentän 

tuntemus: mihin 

tulee varautua



Tunnuslukujen ja jakaumien avulla 

kokonaiskuva rahapeliongelmasta

MUTTA: tiedämme jo paljon, eivätkä 

muutokset ole nopeita

Tieteellisen tutkimuksen tekeminen: 

menetelmät, joilla pureudutaan 

yksityiskohtiin

MUTTA: kerätyn tiedon runsaus ja aineistojen 

ylläpito

Tutkimusverkostot tärkeitä, jotta aineistot

saataisiin laajasti monipuoliseen 

tieteelliseen käyttöön



Tieto ja ymmärrys kertyvät vähitellen: yksittäiset 

havainnot tai tulokset eivät välttämättä johda suuriin 

toimenpiteisiin (eikä pidäkään)

Millaisia odotuksia tutkimukseen latautuu?

- Asiakastyössä

- Kehittämisessä

- Vaikuttamistyössä

Tuleeko tutkimuksesta ”totta” vasta 

vertaisarvioinnissa?

Peliklinikan tutkimus reaktiivista: aktiivisessa 

vuoropuhelussa asiakastyön arjen kanssa



maria.heiskanen(at)hus.fi

Kiitos!
Keskustelua? 

Kysymyksiä?


