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TIIVISTELMÄ
Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa
apua myös muusta digitaalisesta pelaamisesta ja internetin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin. Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti palveluja pelaajille, heidän
läheisilleen ja heitä kohtaaville ammattilaisille.
Peliklinikan palvelukokonaisuuden asiakkaat saavat halutessaan monenlaista
apua samasta yksiköstä. Valtakunnalliset ja alueelliset tuki-, neuvonta- ja hoitopalvelut ovat maksuttomia, eikä niihin tarvita lähetettä. Peliklinikan kehittäminen,
asiakastyö ja vaikuttaminen perustuvat tutkimustietoon, ja kehittämistä tehdään
osana asiakastyötä kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty myös tutkimus, seuranta ja arviointi. Tavoitteena on,
että rahapelaamiseen kytkeytyvistä ongelmista voidaan kertoa tutkittua tietoa
erityisesti hoidon ja tuen piiriin hakeutuvien tilanteista.
Peliklinikan hankekumppaneita olivat vuosina 2010–2018 Helsingin ja Vantaan
kaupunkien lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL. Samat hankekumppanit jatkavat vuonna 2019. Peliklinikka on osa THL:n
koordinoimaa kokonaishanketta rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi. Peliklinikan visiona on olla Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus.
Tässä toimintakatsauksessa esitellään pelihaittojen kannalta oleellisia muutoksia
Peliklinikan toimintaympäristössä vuosina 2017–2018 ja kerrotaan Peliklinikan
asiakaskunnasta sekä Peliklinikalla tarjottavista palveluista. Palveluja ovat Peluurin sähköiset palvelut, tieto- ja tukipiste Tiltti sekä Helsingin ja Vantaan yli
18-vuotiaille tarkoitettu avohoito ja päivystystoiminta.
Sote-uudistuksen valmistelun lisäksi merkittävimpiä muutoksia toimintaympäristössä olivat rahapeliyhteisöjen yhdistyminen, rahapelaamisen ja digitaalisen
pelaamisen rajojen hämärtyminen ja nettipelaamisen sekä ulkomaisten nettikasinojen käytön kasvu. Lisäksi pikavipit ja velkaantuminen osana rahapeliongelmia
lisääntyivät, ja arpajaislain uudistamisen toista vaihetta valmisteltiin.
Arpajaislain uudistamisen toinen vaihe käynnistettiin esiselvityksellä keväällä 2018. Hallitus antoi eduskunnalle lokakuussa 2018 esityksen, joka
hyväksyttiin. Pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamisessa
on tarkoitus tulla voimaan siirtymäajan jälkeen vuoden 2022 alusta. Tämän raportin kirjoittajien mielestä arpajaislaki ei tällaisenaan huomioi rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen laajaa kokonaisuutta. Laissa
tulisi muun muassa edellyttää tunnistautumista kaikkiin automaatteihin, säädellä tarkemmin rahapelien jälleenmyyjien omavalvontaa ja rahapeliautomaattien sijoittelua. Tärkeää olisi myös vahvistaa ehkäisevän toiminnan
resursointia sekä mainonnan ja markkinoinnin rajoituksia. Tämän raportin kirjoittajat ovat sitä mieltä, että arpajaislain uudistusta on tarpeen pikaisesti jatkaa.
Raportointivuosina huolestuttavia ilmiöitä ovat olleet rahapelaajien runsas pikavippien ja kulutusluottojen käyttö pelaamisen rahoittamiseen sekä taloudellisten
ongelmien syveneminen ja velkataakan kasvu.
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Koko Peluurin toiminnan ajan on yleisin pelaamisen muoto peliongelmien taustalla
ollut raha-automaattipelaaminen muiden pelien jäädessä kauaksi taakse. Yhteydenotoista 70–80 prosenttia koski raha-automaattipelejä vuosina 2017–2018.
Nettipelaamisen osuus apua hakevilla asiakkailla kasvaa. Esimerkiksi avohoidon
asiakkaista noin 75–80 prosenttia oli pelannut netissä vuosina 2017 ja 2018. Erityisesti kasvaa ulkomaisilla nettisivuilla pelaavien osuus. Yhteydenottoa auttaviin
palveluihin on saattanut edeltää useiden vuosien ajan jatkunut, eri pelimuotoja
yhdistävä pelaaminen.
Isojen velkojen määrä rahapelaajilla näyttäisi kasvaneen. Esimerkiksi pelaajien yhteydenotoissa Peluuriin ilmennyt velkasumma tai petoksella hankittu raha
oli yleisimmin 20 000–50 000 euron välillä. Pääosa (78 %) suurista veloista
kertyi nettipelaajille. Lähes kolme neljäsosaa Peliklinikan avohoidon asiakkaista
on ilmoittanut, että heillä on rahapelaamiseen liittyvää velkaa. Rahapelaamisen vuoksi velkaantuneiden asiakkaiden osuudet avohoidossa ovat vaihdelleet
vuosina 2011–2018 noin 60–70 prosentin välillä. Tieto- ja tukipiste Tiltissä on
madallettu rahahuolten puheeksioton kynnystä järjestämällä kaikille Peliklinikan
asiakkaille avoimia talousneuvonnan vastaanottoja ja taloustietoiskuja, jotka on
toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin jalkautuvan talousneuvonnan tiimin
kanssa. Lisäksi v. 2017 järjestettiin seminaari- ja koulutustapahtumia eri yhteistyökumppaneiden kanssa teemalla ”Rohkeasti rahasta”.
Peluuri, Tiltti ja avohoito osallistuivat raportointivuosien aikana Peliklinikan monitoimijahankkeen kokonaisuuden yhteiseen kehittämistyöhön. Peliklinikka laati
yhteistyössä THL:n ja EHYT ry:n kanssa Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineiston
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Raportointivuosina Tiltin uudet toimintamuodot Perheklubi, Teemavertaisrinki, Läheisten Avoimet ovet ja Läheisten Vertaisrinki vakiintuivat osaksi Tiltin palveluvalikkoa. Peluurin Peli poikki -ohjelmaa
kehitettiin vuonna 2018 ja uusi ohjelma saatiin käyttöön alkuvuodesta 2019.
Peluuri sai lisäksi rahoituksen uuteen digipelaajille suunnattuun kolmivuotiseen
(2019–2021) Restart-hankkeeseen. Avohoidossa valmisteltiin yhteiseen Effica-asiakastietojärjestelmään siirtymistä.
Raportointivuosien aikana Peliklinikan eri toimijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia
sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja. Peliklinikalla vaikutettiin
lakiesitysten valmisteluihin, tiedotettiin pelihaitoista ja vahvistettiin Peliklinikan
asiakastyöhön perustuvaa tutkimusta ja tulosten viestimistä. Peliklinikka pyrki
vaikuttamaan myös siihen, että pelaajien ja läheisten oma ääni kuuluisi mahdollisimman monipuolisesti heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi Peliklinikan
eri hankekumppaneiden edustajat tekivät omaa vaikuttamistyötä.
Peliklinikan yhdeksän vuoden toiminnan jälkeen on selvää, että Suomessa tarvitaan ainakin yksi valtakunnallinen rahapeliriippuvuuden hoidon kehittämistyön 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.

ESIPUHE
Esipuhe
Julkisessa keskustelussa puhuttiin rahapelaamisesta ja rahapeliongelmista vuosina 2017–2018 enemmän kuin koskaan aiemmin. Paljon on ollut puhetta esimerkiksi suomalaisesta rahapelijärjestelmästä ja Veikkauksen monopoliasemasta
tai siitä millaiset pelit aiheuttavat eniten haittoja. Äänessä ovat olleet peliyhtiö
Veikkaus, rahapelituottojen edunsaajat, rahapelitutkijat, ammatikseen rahapelejä
pelaavat ja yhä useammin myös itse rahapeliongelmia kohdanneet.
Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta on tärkeää antaa julkisessa
keskustelussa tilaa ongelmia kohdanneiden kokemuksille. Peliklinikan työntekijät
näkevät rahapelien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä, mutta todistavat toisaalta myös onnistuneita elämänmuutoksia. On tärkeää, että julkisuudessa tuodaan
esille uutta tietoa rahapeliongelmista ja ennen kaikkea niistä toipumisesta. Yhteisenä tavoitteena Suomessa on, että rahapeliongelmiin haettaisiin apua varhaisemmassa vaiheessa ja pelaajien läheiset ja palvelujärjestelmä tunnistaisivat
ongelmat nopeammin.
On tärkeää, että rahapelijärjestelmän muutosten ensisijaisena tavoitteena on
pelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata
tutkittuun tietoon perustuen. Lisäksi on varmistettava, että ongelmia kokeneille
pelaajille ja läheisille on saatavilla riittävästi palveluja ja kohtaamisia, jotka tuovat toivoa tilanteen ratkaisemiseksi. Peliklinikan eri palveluissa on kertynyt taas
kahden vuoden ajan lisää kokemusta rahapeliongelmista ja niistä toipumisesta.
Tässä toimintakatsauksessa kuvataan palveluja ja toimintaa Peliklinikalla vuosina
2017–2018. Julkinen keskustelu on edelleen vilkasta, ja Peliklinikalla kertynyttä
tietoa ja kokemusta pyritään hyödyntämään jatkossakin rahapelien aiheuttamien
haittojen vähentämiseksi Suomessa.
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PELIKLINIKAN PALVELUKOKONAISUUS 2018

AUTTAVA PUHELIN
(ma-pe 12-18)

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

CHAT
(ma, ke ja pe klo 12-15)

VERTAISRINKI JA
TEEMAVERTAISRINKI
PUUHAPERJANTAI
(pe 11-14)

VERTAISPUHELIN (yhteistyössä Sospedin
Pelirajat’on hankkeen kanssa)

PELAAJAT JA LÄHEISET
VALTTI keskustelupalsta, sekä
läheisten keskustelupalsta HERTTA

LÄHEISTEN AVOIMET OVET JA
LÄHEISTEN VERTAISRINKI

TILTIN PERHEKLUBI
OMA PELUURI
TIETOISKUT RAHAPELIHAITOISTA

TEHOSTARTTI

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

PELI POIKKI -OHJELMA

PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
(to 15-17)

OMAHOITO
(peluuri.fi)

VIESTINTÄ JA TUTKIMUS

Kuva 1: Peliklinikan palvelukokonaisuus 2018.
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1) PELIKLINIKKA – PALVELUKOKONAISUUS ONGELMALLISESTI
PELAAVILLE RAHAPELAAJILLE, 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 aiheutuviin haittoihin. Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti palveluja pelaajille,
heidän läheisilleen ja heitä kohtaaville ammattilaisille. Se on Helsingin ja Vantaan
kuntien, järjestöjen ja valtion yhteishanke.
Peliklinikan palvelukokonaisuuden asiakaskunnalla on lukuisia mahdollisuuksia
saada apua samasta yksiköstä. Valtakunnalliset ja alueelliset tuki-, neuvonta- ja
hoitopalvelut ovat maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä. Peliklinikan kehittäminen ja toiminta perustuvat tutkimustietoon, ja kehittämistä tehdään osana asiakastyötä. Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kehittämistyössä. Peliklinikan
palvelukokonaisuuteen on kytketty myös tutkimus, seuranta ja arviointi.
Peliklinikka on osa THL:n koordinoimaa kokonaishanketta rahapelaamisesta
aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi.

1.2 Hankekumppanit
Peliklinikan hankekumppaneita olivat vuosina 2010-2018 Helsingin ja Vantaan
kaupunkien lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL. Samat hankekumppanit jatkavat vuonna 2019.
Raportointikautena hankekumppanit vastasivat Peliklinikan kustannuksista kukin
omalla kumppanussopimuksessa sovitulla panoksellaan tuottaen oman osansa
Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. Raportointikautena Peliklinikalla ja osahankkeissa työskenteli 17–21 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 sekä päivystysvastaanotosta. THL maksoi projektipäällikön sekä Peliklinikalla työskennelleiden tutkijoiden kulut. Peluurin
toiminnan rahoitus tuli Veikkaukselta ja hallinnosta vastasivat Sininauhaliitto ja
A-klinikkasäätiö. Tiltin toiminta rahoitettiin STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella. Vuosina 2017–2018 Peliklinikka toimi vuokratiloissa Helsingin keskustassa Hakaniemessä.

1.3 Peliklinikan visio
Peliklinikka on Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut palvelu-, osaamis- ja
kehittämiskeskus.
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VALTAKUNNALLISET PALVELUT

PELUURI
Tuki-, ohjaus- ja
neuvontapalvelut sekä
Peli poikki –ohjelma.
Auttava puhelin, vertaispuhelin, chat,
OmaPeluuri sekä sähköiset keskustelufoorumit.
Rahoittaja: Veikkaus

AVOHOITO

TILTTI

Tukea, hoitoa ja päivystysvastaanotto yksilö-, pari-, perhetai ryhmämuotoisena täysi-ikäisille
helsinkiläisille ja vantaalaisille.

Matalan kynnyksen
tuki- ja neuvontapalvelut
pelaajille, läheisille ja heitä
työssään kohtaaville ammattilaisille.

Rahoittajat: Helsingin ja Vantaan kaupungit

Rahoittaja: STEA, sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus

ALUEELLISET PALVELUT

Sininauhaliitto

Kuva 2: Peliklinikan monitoimijamalli.
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2) PELIHAITTOJEN KANNALTA OLEELLISET MUUTOKSET
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2017–2018
2.1 Rahapeliyhteisöjen yhdistyminen
– uudistuksen tavoite vähentää haittoja
ei toistaiseksi ole toteutunut

Väestötutkimuksen mukaan pelaamisen tavat ovat muuttuneet: internetissä pelaaminen, kotona pelaaminen ja yksin pelaaminen ovat lisääntyneet ja kioskilla
pelaaminen puolestaan vähentynyt. Peliklinikan asiakkaat tiedostivat mainonnan
pelaamista lisäävän vaikutuksen yhä vahvemmin.

Rahapeliyhteisöt Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy yhdistyivät
uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ksi vuoden 2017
alussa. Lakimuutokseen johtaneessa sisäministeriön asettamassa hankkeessa
valmisteltiin säädösmuutosehdotukset, jotka olivat välttämättömiä rahapeliyhteisöjen yhdistämiseksi.

2.2 Arpajaislain uudistamisen toinen vaihe

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli asiassa asiantuntijoita 7.10.2016,
ja Peluuri oli yksi kuultavista tahoista. Peluuri toi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tekemässä lausunnossaan esille, että rahapelijärjestelmän ja lainsäädännön
uudistamisen kakkosvaihe on syytä käynnistää viipymättä ja näin varmistaa haittojen torjumiselle riittävät, konkreettiset ja vaikuttavat toimenpiteet. Haittojen
ehkäisyä tai vastuullisuutta ei ole rakennettu uuteen malliin. Peluurin syksyllä
2016 tekemässä lausunnossa todettiin ongelmien olevan vaarassa jopa lisääntyä, sillä muutoksen myötä rahapelien tarjonta lisääntyy. Myös markkinoinnin
muutokset lisäävät riskejä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päätti syksyllä 2016 käynnistää uuden
tutkimuksen tammikuussa 2017. Vuosina 2016–2017 tehty Rahapelikysely1)
selvitti järjestelmäuudistuksen vaikutuksia rahapelaamiseen, rahapelihaittoihin
ja markkinointiin ennen ja jälkeen uudistuksen: minkälaisia seurauksia yhdistymisellä mahdollisesti oli.
Rahapelikysely muodostui kahdesta kyselytutkimuksesta: väestökyselyistä
Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa sekä kyselystä Peliklinikalta
rahapeliongelmaan apua hakeneille. Vuoden 2016 tilannetta arvioivaan tutkimukseen Peliklinikalta osallistui 119 henkilöä ja vuoden 2017 tilannetta arvioivaan
tutkimukseen 102 henkilöä.
Tutkimukset osoittavat, että yksinoikeusjärjestelmän uudistuksen tavoite vähentää haittoja ei ainakaan toistaiseksi ole toteutunut. Vuosien 2016 ja 2017 välillä
havaittiin, että rahapeliongelmaan apua hakeneet Peliklinikan asiakkaat olivat
kokeneet entistä enemmän haittoja. Erityisesti rahapelaamisen aiheuttamat terveyshaitat ja ihmissuhdehaitat olivat yleistyneet. Tulokset viittaavat siihen, että
hallitsemattomasti pelaavien ongelmat kasautuvat entistä rajummin ja mahdollinen ongelmakierre kärjistyy2).

2.2.1 Peluurin lausunto arpajaislain
uudistamisen 2. vaiheesta
Sisäministeriö pyysi vuonna 2018 lausuntoja hallituksen esitykseen eduskunnalle
laiksi arpajaislain muuttamisesta. Lakiehdotuksessa esitettiin pelaajan pakollista
tunnistautumista hajasijoitettuihin rahapeliautomaatteihin esimerkiksi kaupoissa,
huoltoasemilla ja kioskeilla. Veikkauksen omissa pelisaleissa pelaaminen ilman
tunnistautumista olisi edelleen mahdollista.
Peluurin antamassa lausunnossa todetaan, että esitys uudesta arpajaislaista ei vielä riitä rahapelihaittojen vähentämiseksi. Lähtökohtaisesti pakollinen
tunnistautuminen on hyvin tarpeellinen uudistus, joka oikein hyödynnettynä voi
tehokkaasti ehkäistä ja vähentää pelihaittoja. Tunnistautuminen on kuitenkin vain
väline, joka mahdollistaa varsinaiset haittoja vähentävät toimenpiteet. Rinnalle
tarvitaan muitakin pakollisia pelaamisen hallinnan työkaluja, joita tulee tarjota
pelaajille aktiivisesti. Peluuri totesi myös, että rahapelien mainonnan ja markkinoinnin rajoittamisen tulisi sisältyä lakiuudistukseen ja rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan rahapelipoliittinen ohjelma.
Hallitus antoi eduskunnalle 25. lokakuuta 2018 esityksen, joka hyväksyttiin:
Rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten
haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi pelaajan on jatkossa tunnistauduttava, kun hän pelaa esimerkiksi kauppojen tai kioskien yhteyteen
sijoitettuja raha-automaattipelejä.

Salonen A. ym., Peliklinikan asiakkaiden rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet:
Rahapelikyselyn 2016-2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa (2019), http://www.julkari.fi/handle/10024/137805

1)

2)

Lainsäädäntömuutoksia valmisteltiin tiukalla aikataululla, jotta rahapeliyhteisöt
Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy pystyivät yhdistymään uudeksi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ksi vuoden 2017 alussa. Hallituksen esitys annettiin
eduskunnalle 15.9.2016. Arpajaislain uudistamisen toinen vaihe käynnistettiin
esiselvityksellä vasta keväällä 2018.

Rahapelikysely 2016 ja 2018 tutkimuksista vastaava THL:n erikoistutkija Anne Salonen.
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Pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamisessa on tarkoitus tulla
voimaan siirtymäajan jälkeen vuoden 2022 alusta. Jo ennen vuotta 2022 raha-automaatit varustetaan tunnistautumisen mahdollistavilla laitteilla. Pakollisen
tunnistautumisen ulkopuolelle jäävät tässä vaiheessa Veikkauksen omiin pelisaleihin sijoitetut raha-automaatit.

digitaalisen pelaamisen rajojen hämärtyminen ei ole varsinaisesti uusi ilmiö, vaan
siitä on keskusteltu jo vuosia.

Tämän raportin kirjoittajat ovat sitä mieltä, että tällaisenaan arpajaislaki ei huomioi rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen laajaa kokonaisuutta. Laissa
tulisi muun muassa edellyttää tunnistautumista kaikkiin automaatteihin, säädellä
tarkemmin rahapelien jälleenmyyjien omavalvontaa ja rahapeliautomaattien sijoittelua sekä vahvistaa ehkäisevän toiminnan resursointia sekä mainonnan ja
markkinoinnin rajoituksia. Arpajaislain uudistusta on tämän raportin kirjoittajien
mielestä tarpeen pikaisesti jatkaa.

• Gamblifigation of video games: digipelit, joihin on sisällytetty rahapelien
mekaniikkoja, kuten pelin sisäisiä arpajaisia (esim. loot boxit/yllätysboxit)
tai vedonlyöntiä (esim. skinibettaus).

2.2.2 Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn
ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa

Lisäksi elektronisen urheilun (eSports/ E-urheilu) suosion ja siinä liikkuvien rahamäärien nopea kasvu on tehnyt siitä suositun vedonlyöntikohteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laati keväällä 2017 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä suunnitelman rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa. Peliklinikka osallistui asiantuntijaryhmän työskentelyyn.
Raportissa ehdotettiin, että rahapelipolitiikkaa ohjaamaan laaditaan kansallinen
ohjelma, jota johtaa STM ja koordinoi THL. Raportissa ehdotettiin lisäksi, että
perustettaisiin valtakunnallinen rahapelihaittojen vähentämisen kehittämis- ja
tukikeskus. Maakunnallisen rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi ehdotettiin
viittä henkilöä koko Suomeen. Raportissa esitettiin myös, että muodostettaisiin
ehkäisyn vahvistamiseksi ja kansalaisviestintään ehkäisyn yhteistyöryhmä.
Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa löytyy osoitteesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160271.

2.3 Sote-uudistus – miten pelihaittapalvelut
järjestetään tulevaisuudessa?
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta eli sote- ja maakuntauudistusta valmisteltiin kahden eri hallituksen aikana. Peliklinikalla seurattiin
aktiivisesti valmistelun etenemistä, muun muassa lakiluonnoksia ja virkamiesvalmistelun ehdotuksia. Samanaikaisesti Peliklinikan edustavajat valmistelivat asiantuntijaryhmässä ehdotusta pelihaittapalvelujen tuottamisesta ja organisoinnista
uusissa sote-rakenteissa. Tätä työtä tehtiin THL:n keväällä 2017 asettamassa
asiantuntijatyöryhmässä (katso kohta 3.2.2, Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa). Peliklinikan näkökulmasta
sote-uudistuksessa oli tärkeää varmistaa, että palveluprosessit ovat asiakkaan
näkökulmasta saumattomia, hyödyllisiä, kustannusvaikuttavia ja laadukkaita.
Sote-uudistuksen suunnitelmat olivat ristiriitaisia ja muuttuivat suunnittelun
edetessä. Maaliskuun 8. päivä 2019 varmistui, että sote-uudistus ei valmistu
hallituskaudella 2016-2019.

2.4 Rahapelaamisen ja digipelaamisen
hämärtyvät rajat
Kehittyvä teknologia ja uudenlaiset maksulogiikat ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia rahapelaamisen muotoja. Uudet rahapelaamisen tavat yhdistävät digitaalista pelaamista ja perinteisempiä rahapelaamisen muotoja. Rahapelaamisen ja
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Rajan hämärtymisellä tarkoitetaan yleensä kahta asiaa, jotka liittyvät toisiinsa,
mutta ovat kuitenkin erillisiä:

• Gamifigation of gambling: rahapelit, jotka omaksuvat digipelien
mekaniikoita, kuten tarinallisuutta tai digipelien visuaalisia ja
toiminnallisia elementtejä (esim. useat Veikkauksen uudet eArvat)

Viime aikoina keskustelussa ovat olleet digipelien uudenlaiset maksumekaniikat
ja niihin liittyvät rahapelaamista muistuttavat elementit, etenkin loot boxit, joilla
tarkoitetaan pelin sisällä olevia laatikoita eli arkkuja, salkkuja tai korttipaketteja,
joita avaamalla saadaan arvoltaan vaihtelevia satunnaisia virtuaaliesineitä, kuten
aseita, pelaajakortteja tai vaatteita. Pelistä riippuen yllätyslaatikoita voi saada
joko pelaamalla tai niitä voi ostaa oikealla rahalla. Osalla virtuaaliesineistä voi
olla myös rahallista jälleenmyyntiarvoa tai niitä voi käyttää vedonlyöntiin joko
pelin sisällä tai ulkoisilla foorumeilla.
Yksi keskeinen määrittelijä ja erottelija pelimuotojen välillä on lainsäädäntö.
Rahapelien järjestäminen katsotaan niiden aiheuttamien riskien vuoksi toiminnaksi, joka vaati erityistä yhteiskunnallista sääntelyä. Suomessa rahapelien toimeenpanoa, pelaamista ja valvontaa koskeva keskeisin säädös on arpajaislaki.
Digipelaamisen sääntely on selvästi ollut rahapelejä vähäisempää ja keskittynyt
lähinnä pelien ikärajoihin (Suomessa kuvaohjelmalaki).
Elokuussa 2018 Poliisihallitus otti ensimmäistä kertaa kantaa loot boxien lainsäädännölliseen asemaan Suomessa. Poliisihallituksen arpajaishallinnon näkemyksen
mukaan loot boxeja sisältävän videopelin tietyt toiminnallisuudet täyttävät arpajaisten määritelmän ja muodostuvat arpajaislain vastaisiksi mikäli:
• Loot boxin avaaminen voidaan tehdä kokonaan tai osittain maksamalla
muulla kuin pelaamalla hankitulla pelin sisäisellä valuutalla
• Pelaaja ei ennalta tiedä loot boxin sisältöä
• Loot boxeista saatavia tavaroita voidaan vaihtaa rahaksi joko videopelin
julkaisijan omilla tai kolmansien tahojen ylläpitämillä kauppapaikoilla ja
• Videopelin julkaisijalla tai muulla toimijalla ei ole arpajaislain mukaisia
edellytyksiä tavara-arpajaisluvan saamiseen.
Videopelin julkaisija tai muu kaupallinen yhteisö ei voi saada tavara-arpajaislupaa, joka voidaan myöntää ainoastaan yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle.
Arpajaishallinnon näkemyksen mukaan videopelien loot boxeja sinänsä ei ole tarpeen kieltää, vaan puuttua ainoastaan yllä mainittuihin mekanismeihin. Mikäli
loot boxin avaaminen tapahtuu ainoastaan pelaamalla, pelaaja tietää ennalta loot
boxin sisällön tai vastiketta vastaan hankittuja tavaroita ei voi vaihtaa rahaksi,
arpajaisten määritelmä ei Poliisihallituksen näkemyksen mukaan täyty.

Suomalainen monopolijärjestelmä eroaa markkinoista, joilla eri rahapeliyhtiöt
kilpailevat uusista asiakkaista. Verkossa maailman pelit ovat kuitenkin avoinna
suomalaisillekin, ja etenkin elektroninen urheilu on jo arkipäivää. Rahan, pelaamisen ja rahapelaamisen uudenlaiset ja jatkuvassa muutoksessa olevat suhteet
haastavat tutkimuksen, lainsäädännön, kuluttajansuojan, pelikasvatuksen ja
pelihaittatyön. Toiminnan ja lainsäädännön tueksi tarvitaan tutkimusta ja toimijoiden välistä uudenlaista yhteistyötä, jossa perinteisten rajanvetojen sijaan
tarkastellaan sitä, mikä on eri pelimuodoille yhteistä.

2.5 Nettipelaamisen kasvu ja ulkomaille
pelaaminen
Suomessa keskustellaan ongelmallisen pelaamisen jakautumisesta Veikkauksen
ja ulkomaisten peliyhtiöiden välillä. Peliklinikan palveluissa kohdataan kaikenlaisesta rahapelaamisesta aiheutuneita haittoja. Peliklinikalle kertyneen tiedon
valossa näyttää siltä, että nettipelaaminen yleistyy. Peliklinikan palvelujen asiakkailla raha-automaattipelit ovat yleisin pelimuoto ongelmien taustalla. Myös
raha-automaatteja pelaavat siirtyvät pelaamisessaan arjen ympäristöistä enenevässä määrin nettiympäristöihin. Raha-automaattipelit, joita pelattiin ennen ns.
kivijalassa eli kaupoissa, kioskeissa jne., koukuttavat nyt netissä pelintarjoajien
sivustoilla. Pelit eivät sinänsä eroa toisistaan sijaintinsa perusteella vaan ovat
yhtä haitallisia ja koukuttavia kummassakin ympäristössä.
Peliklinikan avohoidon asiakkaista lähes 80 prosenttia oli vuonna 2018 pelannut
nettipelejä, ja netissä pelanneiden osuus on kasvanut jatkuvasti. Peluuriin vuonna
2018 yhteyttä ottaneista 62 prosentilla ongelmien takana oli nettipelaaminen.
Myös Peluurin palveluissa tämä osuus oli edellisvuodesta noussut. Apua hakevilla
erityisesti raha-automaattipelit ovat myös verkossa aiheuttaneet ongelmia, sen
lisäksi että rahapeliautomaatit kivijalassa ja pelipisteillä ovat usein apua hakevien
ongelmien taustalla. Tiltin kävijöissä vastaavaa nettipelaamisen kasvua ei ole
havaittavissa. Sen sijaan ns. kaikkiruokaisten eli sekä netissä että kivijalassa
tasaisesti pelaavien osuus näyttää olevan kasvussa. Vuonna 2017 tasaisesti
molemmissa kanavissa pelanneiden osuus oli 8% mutta v. 2018 jo 10%.
Ulkomainen ja kotimainen nettipelaaminen näyttäisivät kytkeytyvän toisiinsa:
moni pelaa sekä kotimaisia että ulkomaisia nettipelejä. Netissä pelaamista selittävät nuorempi ikä, se ettei ole maahanmuuttajataustaa (syntymämaa jokin muu
kuin Suomi tai kotikieli muu kuin suomi tai ruotsi), useiden pelityyppien pelaaminen ja se ettei käytä masennus- tai mielialalääkkeitä. Pikavippien ottaminen
liittyy voimakkaasti netissä pelaamiseen.
Ulkomaisten pelisivujen tarjonta internetissä on laajaa, mahdolliset häviöt suuria
ja pelaamisen aloittaminen helppoa, kun edes pelitiliä ei välttämättä tarvitse
luoda. Jos ulkomaiset nettipelit ovat ongelmana auttaviin palveluihin yhteyttä
ottavalla, voidaan keskustella erilaisista keinoista esimerkiksi pelaamisen ja
rahankäytön rajoittamiseksi kuin jos ongelma on muodostunut vaikkapa kivijalka-automaateista. Rahapelaamisen tapojen muuttamista tukee verkkoympäristön
siivoaminen pelaamisesta muistuttavista vihjeistä ja aktiivisesti sen edistämiseksi, ettei esimerkiksi mainontaa verkkokasinoilta enää tulisi.

rahapeliongelmien kehittymisen kannalta. Se kertoo kuitenkin siitä, että apua
hakevien pelivalikoimaan on aiempaa voimakkaammin tullut mukaan myös nettipelaaminen. Ongelmat saattavat kärjistyä ulkomaisille sivuille siirryttäessä,
erityisesti kasvavan rahankulutuksen ja siihen liittyvän velkaantumisen myötä.
Onkin tärkeää toteuttaa rahapelihaittojen ehkäisyä laaja-alaisesti, keskittymättä
yhteen peliin tai pelimuotoon.

2.6 Pikavipit ja velkaantuminen osana
rahapeliongelmia
Huolestuttava ilmiö on rahapelaajien runsas pikavippien ja kulutusluottojen
käyttö pelaamisen rahoittamiseen sekä taloudellisten ongelmien syveneminen
ja velkataakan kasvu. Taustalla on oletettavasti pikavippien helppo saatavuus ja
pikavippiyhtiöiden erittäin aggressiivinen markkinointi.
Joka neljännellä suomalaisella oli jokin kulutusluotto vuonna 2019. Vuoden 2018
lopulla maksuhäiriömerkintä oli lähes 400 000 suomalaisella ja vuonna 2018
yksityishenkilöille rekisteröitiin noin 1,6 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää.
Vuonna 2018 perintätoimien kohteena oli 519 000 henkilöä, mikä on 3,5 % enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2018 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi 7,6 % edellisvuoteen verrattuna3).
Vuonna 2018 noin 70 prosentilla avohoidon uusista asiakkaista oli rahapelaamiseen liittyvää velkaa. Osuus on ollut samalla tasolla Peliklinikan alusta saakka.
Keskimääräinen ja yhteenlaskettu pelivelkamäärä on kuitenkin viime vuosina
noussut. Keskimäärin pelivelkaa oli avohoidon asiakkailla vuonna 2018 noin
34 000 euroa. Vuonna 2018 Peluuriin yhteyttä ottaneista rahapelaajista 37 prosenttia oli rahoittanut pelaamistaan lainarahalla tai vipeillä. Näistä lähes 70 prosentilla velkaa oli yli 10 000 euroa. Tiltissä käyviltä ei kerätä säännöllisesti tietoja
velkaantumisesta. Vuoden 2019 alussa Tiltin Vertaisrinkiin osallistuneille tehdyn
kertaluontoisen kyselyn (N=12) perusteella 10 vertaisryhmään osallistuneella oli
pikavippivelkaa, jota oli otettu joko pelaamiseen tai pelaamiseen hävittyjen rahojen tilalle. Pikavippejä oli tavallisesti otettu useita, niitä oli keskimäärin 10-20 kpl/
hlö, yhdellä vastaajista jopa 40 kpl. Kolmasosalla vastaajista pikavippivelat olivat
ulosotossa. Vastaajat kritisoivat etenkin sitä, että pikavippiyritykset soittelevat ja
tarjoavat uusia lainoja jo velkaantuneille.
Rahapelaamiseen liittyvän velkaantumisen kasvun pysäyttämisessä keskeisessä
roolissa ovat rahapelijärjestelmän kehittäminen ja pikavippilainsäädännön tiukentaminen. Kulutusluottojen ja pikalainojen saamisen ja mainostamisen rajoittaminen, positiivinen luottotietorekisteri, lainojen korkokatto ja velkaongelmissa
auttavien palvelujen riittävät resurssit ovat tärkeitä keinoja myös rahapeliongelmien syvenemisen estämiseksi.

Rahapeliongelmien taustalla on edelleen monia erilaisia pelejä ja pelaamisen
ympäristöjä, mutta rahapeliautomaatit livenä ja netissä näyttäisivät korostuvan.
Aiemmin kivijalka-automaatit ovat olleet yleisin auttavien palvelujen asiakkaille ongelmallinen peli, mutta nyt näyttäisi siltä, että nettiautomaatit ovat tulleet
rinnalle. Tämä ei kerro siitä, että toinen pelimuoto olisi toista vaarallisempi

3)

https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/2/uudet-keinot-tarpeen-kulutusluottojen-hillitsemiseksi/
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3) PELIKLINIKAN PALVELUJEN ASIAKKAAT
Peliklinikan eri palveluissa kerätään tietoja asiakkaiden tilanteista. Tässä alaluvussa esitellään Peliklinikan kaikkien palveluiden asiakasmäärät sekä pelaaja-asiakkaiden ikään, sukupuoleen ja velkaantumiseen liittyviä koonteja. Peliklinikan verkkosivuilla on julkaistu tilastoliite, jossa on tarkempaa tietoa Peliklinikan
asiakastilastoista. Taulukot 1 ja 2 sisältävät yhteenvedot Peliklinikan kaikista
asiakkaista sekä Peliklinikan uudet asiakkaat vuosina 2010–2018. Peliklinikan
perustamisvuonna 2010 osa palveluista tuli mukaan jo pidempään toimineina ja
osa täysin uusina.

PELIKLINIKAN KAIKKI ASIAKKAAT 2010-2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

HUOM!

AVOHOITO

560*

1390

1360

1242

1156

1349

1483

1445

1528

11513

Asiakaskäynnit

TILTTI

118*

626

925

1076

1511

2111

2243

1692

1807

12109

Asiakaskäynnit

PELUURI									
2975 2556 2333 2297 1983 2136 2454
• Auttava
2840** 2824
puhelin

22398

Kaikki vastatut puhelut

• Peli poikki

1333

Suorittaneet ohjelman

55*

123

164

144

158

152

159

204

174

Taulukko 1. Peliklinikan asiakkaat 2010-2018.
*
7–12/2010. **1–12/2010

PELIKLINIKAN UUDET ASIAKKAAT 2010-2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä:

HUOM!

AVOHOITO

64*

120

126

138

105

166

115

142

132

1108

Uudet asiakkaat

TILTTI

56*

176

169

182

173

188

190

133

181

1448

Ensikäynnit

PELUURI									
1316
1496
• Auttava
1120** 1189 1374 1301 1187 1263
puhelin

1868

12114

Peliongelmapuhelut
(kaikki yhteydenotot ml.
uusintayhteydenotot)

• Peli poikki

84*

172

209

227

205

217

235

258

244

1851

Uudet rekisteröityneet

• Chat***

-

-

-

-

-

133

255

315

341

1044

Peliongelma chatit

YHTEENSÄ

1324

1657

1878

1848

1670

1967

2111

2344

2766

17565

Taulukko 2. Peliklinikan uudet asiakkaat 2010-2018.
*7–12/2010. **1–12/2010. ***Chat-palvelu käynnistetty 2015 ja aukioloaikoja lisätty 2016.
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Ikä ja sukupuoli
Rahapeliongelmien vuoksi apua ja hoitoa hakevien sukupuoli- ja ikäjakauma on
painottunut nuoriin miehiin. Vuosina 2017 ja 2018 noin kolme neljäsosaa uusista,
omaan rahapeliongelmaan apua hakeneista asiakkaista oli miehiä ja noin neljännes naisia. Peliklinikan avohoidossa naisten osuus oli hieman pienempi. 50–60
prosenttia uusista omaan rahapelaamiseensa apua hakeneista asiakkaista oli
18–34-vuotiaita.

UUSIEN RAHAPELAAJA-ASIAKKAIDEN SUKUPUOLI 2017-2018
Mies

PELUURI
(N=1421)

Nainen

TILTTI
(N=176)

AVOHOITO
(N=267)

74,3%

25,7%

74,4%

25,6%

78,3%

21,7%

Kuvio 1. Uusien rahapelaaja-asiakkaiden sukupuoli 2017–2018.

UUSIEN RAHAPELAAJA-ASIAKKAIDEN IKÄ 2017-2018
Alle 18

PELUURI
(N=1155)

18-34
35-54

TILTTI
(N=175)

55 tai yli

AVOHOITO
(N=267)

1,6%

52,1%

32,4% 25,7%
13,9%

0,6%

50,9%

34,9% 25,7%
13,7%

0%

60,3%

30,7%

Kuvio 2. Uusien rahapelaaja-asiakkaiden sukupuoli 2017–2018.

12

9,0%
25,7%

Avohoidossa aloittaneilla keskimääräinen rahapelaamisen aloittamisikä on
vuosina 2011–2018 ollut noin 21 vuotta. Puolet on aloittanut rahapelaamisen
17-vuotiaina tai sitä nuorempina. Rahapeliongelman kehittymiseen pelaamisen
aloittamisesta on avohoidon asiakkailla kulunut keskimäärin seitsemän vuotta,
mutta puolelle rahapeliongelma on kehittynyt heidän arvionsa mukaan viidessä
vuodessa tai sitä lyhyemmässä ajassa. Avohoitoon taas hakeudutaan keskimäärin
kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun ongelman jälkikäteen arvioidaan alkaneen.

AUTTAVAN PUHELIMEN PELAAJASOITTAJAT IKÄLUOKITTAIN VUOSINA 2017 JA 2018
2018

2017

35%

32%

30%

30%

25%
21%

20%
20%

18%
16%

15%

14%

14%
9%

10%
5%
0%

5%
2%

0%

alle 18-v.

18-24

25-34

35-44

Kuvio 3. Auttavan puhelimen pelaajasoittajat ikäluokittain vuosina 2017 ja 2018.

Kuviossa 3. on kuvattu auttavan puhelimen pelaajasoittajien ikäjakauma vuosina
2017 ja 2018.

13

14%

45-54

55-64

3%

65-74

1%

1%

yli 74-v.

Koulutus, työ- ja perhetilanne
Valtaosa auttaviin palveluihin yhteyttä ottavista asiakkaista on kokoaikaisesti
työssäkäyviä. Seuraavaksi suurimmat osuudet Peluurin ja avohoidon uusista,
oman rahapeliongelman vuoksi apua hakeneista ovat eläkkeellä, opiskelijoita
ja työttömiä.

PELUURIIN YHTEYTTÄ OTTANEIDEN RAHAPELAAJIEN PÄÄASIALLINEN TOIMI 2017–2018
(%, N = 1118)
0

10

20

30

40

50

60

50

60

KOKOAIKAISESTI
56,9
TYÖSSÄKÄYVÄ
OSA-AIKAISESTI 3,8
TYÖSSÄKÄYVÄ
VUOROTTELU- 4,0
VAPAALLA
TYÖTÖN 9,8
OPISKELIJA/ 10,7
KOULULAINEN
12,9

ELÄKELÄINEN

YRITTÄJÄ 1,9
Kuvio 4. Peluuriin yhteyttä ottaneiden rahapelaajien pääasiallinen toimi 2017–2018 (%, N=1118).

AVOHOIDON UUSIEN RAHAPELAAJA-ASIAKKAIDEN TYÖTILANNE 2017-2018
(%, N = 261)
0

10

20

ANSIOTYÖSSÄ 56,3
OPISKELIJA 13,4
ELÄKKEELLÄ 12,3
PERHEVAPAA 1,2
TYÖTÖN 15,7
MUU 1,1
Kuvio 5. Avohoidon uusien rahapelaaja-asiakkaiden työtilanne 2017–2018 (%, N=261).

14

30

40

Oman rahapelaamisensa vuoksi avohoitoon hakeutuvien uusien asiakkaiden
yleisin koulutustausta on toisen asteen koulutus ja toiseksi yleisin perusasteen
koulutus. Vähän alle puolet on avo- tai avioliitossa.

AVOHOIDON UUSIEN RAHAPELAAJA-ASIAKKAIDEN KOULUTUSTAUSTA
(%, N = 268)
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50

60

PERUSASTE 25,8
TOINEN ASTE 50,4
ALIN KORKEA-ASTE 6,3
ALEMPI 11,9
KORKEAKOULUASTE
YLEMPI 5,6
KORKEAKOULUASTE
Kuvio 6. Avohoidon uusien rahapelaaja-asiakkaiden koulutustausta 2017-2018 (%, N=268).

AVOHOIDON UUSIEN RAHAPELAAJA-ASIAKKAIDEN SIVIILISÄÄTY 2017-2018
(%, N = 268)
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AVO-/AVIOLIITTO 45,5
NAIMATON 44,4
ERONNUT 9,7
LESKI 0,4
Kuvio 7. Avohoidon uusien rahapelaaja-asiakkaiden siviilisääty 2017–2018 (%, N=268).
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Ongelmia aiheuttaneet pelit
Peliklinikan avohoidon uusista asiakkaista noin 60 prosentille raha-automaattipelit olivat aiheuttaneet ongelmia. Seuraavaksi yleisimmät pelit ongelmien takana
olivat vedonlyöntipelit, kasinopöytäpelit ja pokeripelit.

ONGELMIA AIHEUTTANEET PELIT AVOHOIDON ASIAKKAILLA 2017-2018 (%)
2017

2018
0

10

20

RAHAPELIAUTOMAATIT
4,5

7,0
8,5

KASINOPÖYTÄPELIT

11,4

2,8
1,5

GRAND CASINO
NUMEROARVONTAPELIT

0,7
0,8

RAHA-ARVAT

0,7
0
12,7

VEDONLYÖNTIPELIT

17,4

BINGO 0
0
TOTOPELIT JA 0,7
RAVIVEIKKAUS 0
0
0

Kuvio 8. Ongelmia aiheuttaneet pelit avohoidon asiakkailla 2017–2018 (%).
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Peluurissa kirjataan myös ensisijainen ongelmia aiheuttava peli, mikäli se
erikseen mainitaan. Vuonna 2018 tämä selvisi 867 puhelussa. Vuodesta 2018
eteenpäin on kirjattu ensisijaisen ongelmia aiheuttavan rahapelin lisäksi myös
muut ongelmia aiheuttavat pelit. Raha-automaattipelit (sisältäen myös netissä
pelattavat) olivat rahapelaajien yhteydenotoissa edelleen kärjessä 78 prosentin
osuudella. Seuraavaksi eniten ongelmia aiheuttavat kasinopöytäpelit (9%) sekä
vedonlyönti ja veikkaus (7%).

ENSISIJAINEN ONGELMIA AIHEUTTAVA PELI RAHAPELAAJIEN KAIKISSA
PELUURIIN TULLEISSA YHTEYDENOTOISSA
ENSISIJAINEN ONGELMIA AIHEUTTAVA PELI

2017 (N)

2017 (%)

2018 (N)

2018 (%)

Raha-automaatit

359

72 %

677

78 %

Hitaat numeroarvontapelit
(esim. Lotto, Eurojackpot, Keno ym) *

9

2%

3

0%

Nopeat numeroarvontapelit
(esim eBingo, Pore, Syke) **

6

1%

5

1%

Kasinopöytäpelit
(esim. blackjack, ruletti)

38

8%

77

9%

Vedonlyönti tai veikkaus
(esim. pitkäveto, liveveto, vakio) ***

59

12 %

59

7%

arvat
(esim. nettiarvat ja raaputusarvat)

3

0%

6

1%

Pokeri

14

3%

14

2%

Hevospelit

4

1%

3

0%

Yksityiset vedot & muut
(tv-visat, virtuaalivaluutat yms.)

6

1%

1

0%

Muu

-

-

22

2%

YHTEENSÄ

498

100 %

867

100%

Taulukko 3. Ensisijainen ongelmia aiheuttava peli rahapelaajien kaikissa yhteydenotoissa (sisältää puhelut + chatit),
joissa pääasiallinen pelaamisen muoto on saatu määriteltyä
Naisten ja miesten suosimissa rahapeleissä on eroavuuksia. Raha-automaattipelit (joko pelipisteillä tai netissä) ovat kummallakin selkeästi yleisin ensisijainen
ongelmien aiheuttaja (naisilla 89 %, miehillä 76 %). Edellisestä vuodesta tämä
osuus on laskenut naisilla (2017: 92 %) ja noussut miehillä (2017: 67 %). Miehillä automaattien jälkeen seuraavaksi yleisin ongelmien aiheuttaja on kasinopöytäpelit (10 %), vedonlyönti (8 %). Muiden pelien osalta on vain yksittäisiä
merkintöjä. Naisilla raha-automaattipelien lisäksi pienelle joukolle (4 %) ongelmia
aiheuttivat kasinopöytäpelit, muiden pelien osalta on vain yksittäisiä merkintöjä.
Nettipelaamisen osuus apua hakevilla asiakkailla kasvaa. Esimerkiksi avohoidon
asiakkaista noin 75–80 prosenttia oli pelannut netissä vuosina 2017 ja 2018. Erityisesti kasvaa ulkomaisilla nettisivuilla pelaavien osuudet. Internet on selkeästi
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kasvattanut osuuttaan pelaamisen kanavana myös Peluurin yhteydenotoissa.
Vuonna 2018 yhteensä 1 281:ssa pelaajien yhteydenotossa saatiin selville rahapelaamisen kanava, eli oliko kyseessä netti- vai pelipistepelaaminen. Nettipelaamisen yleistyminen näkyy selvästi Peluuriin yhteyttä ottaneiden pelaajien
parissa. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 nettipelaamisen osuus nousi 44 prosentista
62 prosenttiin. Nettipelaajista 53 prosenttia oli miehiä ja 47 prosenttia naisia.
Peluurin Peli poikki -ohjelmassa vuosina 2007–2017 asiakkaana olleiden eri
pelityyppien pelaamisen useutta analysoitiin tarkemmin. Analyysissä löydettiin
kuusi pelaamisen ryhmää: (1) erityisen suuria ongelmia kokeneet ja kaikkia pelejä pelaavat, (2) netissä raha-automaatteja, arpa- ja arvontapelejä pelaavat,
(3) kivijalassa raha-automaatteja, arpa- ja arvontapelejä pelaavat, (4) vedonlyön-

ti- ja veikkauspelejä pelaavat, (5) hevospelejä ja vedonlyönti- ja veikkauspelejä
pelaavat, sekä (6) kaikkiruokaiset pelaajat. Enemmistö naisasiakkaista kuuluu
ryhmiin 2 ja 3, eli netissä ja livenä raha-automaatteja, arpoja ja arvontapelejä
pelaaviin. Kaikkiruokaiset pelaajat, veikkaus- ja vedonlyöntipelejä ja hevospelejä
pelaavat ovat pääasiassa miehiä. Nettipelaaminen ja kaikkiruokainen pelaaminen
ovat yleisempää nuoremmilla kuin vanhemmilla asiakkailla. Kivijalassa pelaavat
käyttävät vähemmän rahaa ja velkaantuvat harvemmin kuin netissä pelaavat.
Pelipistepelaamisen osuus puolestaan väheni 42 prosentista 31 prosenttiin.
Tasaisesti molempia pelasi 7 prosenttia pelaajista. Pelipistepelaajista 77 prosenttia oli miehiä ja 23 prosenttia naisia. Pelipistepelaamisesta 94 prosenttia oli
raha-automaattipelaamista, josta suurin osa (77 %) tapahtui kaupoissa, kioskeilla, huoltoasemilla tai kahviloissa ja 17 prosenttia pelisaleissa. Lisäksi pelattiin
ravintoloissa, baareissa tai yökerhoissa (4 %) ja Helsingin kasinolla (2 %).

PELAAMISEN KANAVA PELUURIIN YHTEYTTÄ OTTANEILLA PELAAJILLA VUOSINA 2017 JA 2018
KANAVA

2017 (N)

%

2018 (N)

2018 (%)

Netti

434

44 %

791

62 %

Pelipistepelaaminen
(ei netti)

408

42 %

393

31 %

Ei pääasiallista pelikanavaa
(tasaisesti molempia)

133

14 %

97

7%

YHTEENSÄ:

975		

1281

Taulukko 4. Pelaamisen kanava pelaajilla vuosina 2017 ja 2018 (puhelut ja chat)
Nettipelaamista suosivien pelaajien yhteydenotoista 218:ssä selvisi pelioperaattori. Suurin ryhmä (40 prosenttia) pelaajista pelasi tasaisesti sekä Veikkauksen että
ulkomaisien peliyhtiöiden sivustoilla. Pelkästään ulkomaisilla sivustoilla pelasi
31 prosenttia (mukaan lukien PAF 3%) ja pelkästään Veikkauksen pelejä 29
prosenttia.
Keskeinen muutos on ollut pelaamisen siirtyminen nettiin niillä pelaajilla, joilla
raha-automaatit olivat ensisijainen ongelmia aiheuttava pelimuoto. Kun vuonna
2016 noin 70 prosenttia automaattipelaamisesta tapahtui pelipisteillä, vuonna
2018 vastaava osuus oli enää 50 prosenttia.

PELAAMISEN KANAVA RAHA-AUTOMAATTEJA
ONGELMALLISESTI PELAAVILLA PELUURIN
YHTEYDENOTOISSA 2018
Pelipiste

336

50%

Netti

266

39%

Molemmat

57

8%

Ei tietoa

18

3%

YHTEENSÄ

677

100%

Taulukko 5. Pelaamisen kanava raha-automaatteja ongelmallisesti
pelaavilla Peluurin yhteydenotoissa 2018
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Velkaantuminen
Lähes kolme neljäsosaa Peliklinikan avohoidon asiakkaista on ilmoittanut, että
heillä on rahapelaamiseen liittyvää velkaa. Velkaantumista selittävät tarkemmassa analyysissä rahapeliongelmaa mittaavan testin (PGSI) pisteet ja ulkomaisten
nettipelien pelaaminen. Pikavippien ottamista taas selittävät matalampi koulutus,
alkoholin riskikulutus, korkeammat PGSI-pisteet ja ulkomaisten verkkopalvelujen
kautta pelaaminen.
Avohoidon asiakkaiden yhteenlaskettu pelivelkamäärä on viime vuosina kasvanut.
Avohoidon asiakkailla oli vuonna 2018 keskimäärin noin 34 000 euroa pelivelkaa.
Rahapelien vuoksi velkaantuneiden asiakkaiden osuudet avohoidossa ovat vaihdelleet vuosina 2011–2018 noin 60 ja 70 prosentin välillä.

AVOHOITOON TULLEIDEN ASIAKKAIDEN PELIVELKAMÄÄRÄ YHTEENSÄ
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2 000 000
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2 500 000

1 648 730

1 554 745

1 248 871
903 700

1 000 000
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(n=94)

Kuvio 9. Avohoitoon tulleiden asiakkaiden pelivelkamäärä yhteensä.
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2014
(n=59)
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(n=114)

2016
(n=70)
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(n=88)

2018
(n=94)

Kun pelaaminen haittaa,
Peluuri auttaa.”
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4) PELIKLINIKALLA TARJOTAAN MONIPUOLISIA PALVELUJA
Peliklinikalla tarjotaan palveluja moniammatillisesti. Peliklinikan palveluvalikko
on erittäin laaja, ja asiakkailla on lukuisia mahdollisuuksia saada apua samasta
yksiköstä.
Asiakkaalle voidaan peliongelman eri vaiheisiin tarjota Peliklinikan toiminnoista
räätälöity palvelupaketti. Koska henkilöstö tuntee toistensa työtä, on helppo tarjota asiakkaille eri vaihtoehtoja ja motivoida hakeutumaan niihin. Erityistä hyötyä
yhteistyöstä on 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 tarkoittaa,
että asiakas voi valita palveluvalikosta itselleen sopivat palvelut. Peliklinikan
avohoitoon tai muihinkaan palveluihin ei tarvita lähetettä. Pääosa Peliklinikan
palveluista toimii nimettömyyden periaatteella. Nimettömyys on erityisen tärkeää,
sillä pelaajan tuntema häpeä on usein keskeinen este avun hakemiselle, ja se
liittyy olennaisesti leimautumisen pelkoon.
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4.1 Peluurin palvelut 2017–2018
PELUURIN
AUTTAVA PUHELIN
Ma-pe klo 12-18. Puheluissa tarjotaan pelaajille ja heidän läheisilleen mahdollisuus keskustella tilanteestaan ja saada tukea pelaamiseen liittyviin haittoihin. Auttava puhelin palvelee
myös työssään pelaamisen haittoja kohtaavia työntekijöitä.

OMAPELUURI
OmaPeluuri on peluuri.fi sivuston osana toimiva kirjautumista
vaativa sähköinen vertaistukipalvelu, joka on tarkoitettu liikaa
pelaaville, heidän läheisilleen sekä pelihaittoja työssään kohtaaville ammattilaisille. Se tarjoaa paikan keskustella ryhmässä vertaisten ja ammattilaisten kanssa avoimilla, suljetuilla
sekä ohjatuilla keskustelualustoilla.
PELIVOIMAPIIRISTÄ OMAPELUURIIN

CHAT
Chat palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja pe klo 12-15.
Asiakas voi keskustella mistä tahansa pelaamisen hallintaan liittyvästä kirjoittamalla ja reaaliaikaisesti. Keskustelu
tapahtuu Peluurin verkkosivuston kautta.

PELI POIKKI
-OHJELMA
Peli poikki –ohjelma on kahdeksan viikon mittainen virtuaalinen ohjelma, jossa pelaajan omaehtoista työskentelyä
tuetaan puhelimitse käytävin tukikeskusteluin ja seurantapuheluin. Ohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun.
Jokaisella viikolla on omat teemansa ja tehtävänsä, puhelimitse käytävä tukikeskustelu sekä mahdollisuus osallistua
keskusteluun ohjelman foorumilla.

PUHELINKESKUSTELU
VERTAISHENKILÖN KANSSA
Pelaaja tai läheinen voi keskustella puhelimitse koulutetun
vapaaehtoisen kanssa. Keskusteluaika sovitaan soittamalla Peluurin auttavaan puhelimeen tai lähettämällä lomake
Pelirajat´on verkkosivuilta. Vertaishenkilön kanssa on mahdollista keskustella 1-3 kertaa.

Taulukko 6. Kooste Peluurin palveluista 2018.
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Pelivoimapiiri suljettiin lähes kahdeksan toimintavuoden jälkeen 30.4.2017 ja sen korvasi peluuri.fi-sivuston osana toimiva OmaPeluuri, jossa ryhmätoiminta aloitettiin 23.3.2017.
TEHOSTARTTI
Tehostartti muutokseen on OmaPeluurissa toimiva rahapelaajille tarkoitettu ohjattu ja suljettu verkkovertaisryhmä.
Ryhmä kestää yhteensä kuusi viikkoa ja sitä ohjaavat Peluurin asiakastyöntekijä sekä vertaisohjaaja. Ryhmä koostuu
viikottaisista tehtävistä ja muun ryhmän kanssa käytävistä
verkkokeskusteluista.

VALTTI KESKUSTELUPALSTA JA
LÄHEISTEN KESKUSTELUPALSTA
HERTTA
Valtti-keskustelupalsta tarjoaa paikan pelaajien ja läheisten
vertaistuelle ja keskustelulle. Siellä voi keskustella kaikesta
rahapeleihin ja peliongelmaan liittyvästä. Keskustelu käydään
nimimerkillä.
Ongelmallisesti pelaavien läheisille avoin Valtti-foorumia vastaava keskustelupalsta on nimeltä Hertta. Valtti ja Hertta toimivat A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä.

WWW.PELUURI.FI
Sivustolla on laajalti ajankohtaista tietoa rahapeliongelmasta,
ohjeita ja vinkkejä apukeinoista, apu- ja tukipaikoista sekä
muista rahapelikentän ajankohtaisista asioista. Lisäksi sivustolla on erilaisia itsearviointiin ja itseopiskeluun tarkoitettuja
välineitä, kuten pelitestejä. Sivuston tietopankki tarjoaa tietoa
rahapelaamisesta ja peliongelmasta kaikille kiinnostuneille.

Peluurin tunnusluvut 2017–2018
Toimintavuosien 2017–2018 aikana Peluurin auttavassa puhelimessa käytyjen
peliongelmaa koskevien keskusteluiden määrä kasvoi 1 496 puhelusta 1 868 puheluun (25 %). Vuonna 2018 auttavassa puhelimessa käytiin 16 % edellisvuotta
enemmän keskusteluja pelaamisensa ongelmaksi kokevien pelaajien kanssa.
Päivystyksen ohella auttavan puhelimen tilastoihin sisältyvät myös Peluurista
tehdyt soitot. Veikkauksen pelipisteisiin tai nettikasinolle pelikiellon ottaville pelaajille tarjotaan mahdollisuutta Peluurista tehtävälle puhelulle. Peluurin auttavassa puhelimessa ja chatissa on työskennellyt 2017-2018 kolme kokoaikaista
asiakastyöntekijää ja yksi työntekijä on tehnyt päivystystä osan työajasta. Vuonna
2018 tätä kautta tavoitettiin 463 henkilöä, joista 173 kanssa käytiin keskustelu
peliongelmaan tai pelaamisen hallintaan liittyen. 290 henkilöä ei ollut tiennyt
pyytäneensä puhelua Peluurista, ei halunnut puhua asiasta, kielsi ottaneensa
pelikiellon tai heidän kanssaan ei ollut yhteistä kieltä.

AUTTAVAN PUHELIMEN TOTEUTUNEET PUHELUT 2016-2018 JA MUUTOS (%) 2017-2018
PELUURI 2014-2016

2016

2017

2018

MUUTOS (%) 2017-2018

PELIONGELMA, yht.

1316

1496

1868

+25%

Pelaaja

951

1070

1350

+26%

Läheinen

336

379

469

+24%

Välillinen asiakas*

29

47

42

+11%

Välilliset asiakkaat ovat työntekijöitä tai muita pelihaitoista kiinnostuneita asiakkaita.
Taulukko 7. Auttavan puhelimen toteutuneet peliongelmapuhelut 2016–2018 ja muutos % 2017–2018.

*

Alla olevassa taulukossa 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 ottamaan 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

PELUURIN PUHELUT ASIAKASRYHMITTÄIN 2017–2018 (N)
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2018
Kuvio 10. Peluurin puhelut asiakasryhmittäin 2017–2018.

Peli poikki (käynnistetty 2007)
Ohjelmassa on vuonna 2018 ollut töissä kolme kokoaikaista ja yksi osa-aikainen
verkkoterapeutti. Lisäksi yksi työntekijä Kuopion kriisikeskuksessa on toiminut
osa-aikaisena verkkoterapeuttina. Peli poikki -ohjelma on toiminut osana Peluurin
pysyvää rahoitusta vuodesta 2017. Pysyvän rahoituksen ja nyt tehdyn ohjelman
kehittämisen tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus saada apua
peliongelmaan Peli poikki -ohjelmasta.

Peli poikki on Peluurin netissä toimiva ohjelma rahapeliongelmiin. Ohjelmassa on
kahdeksan osaa. Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun. Jokaiseen osaan kuuluu asiakkaan itsenäinen työskentely
tehtävien parissa, keskustelu terapeutin kanssa puhelimitse ja mahdollisuus vertaistukeen ohjelman keskustelufoorumilla.
Matalan kynnyksen, hyvän toteutettavuuden ja hyvien tulostensa vuoksi siitä
on tullut erittäin suosittu. Vuonna 2018 kauan kaivattu ohjelman uudistamistyö
pääsi käyntiin. Sen vaatima työmäärä heijastui luonnollisesti jonkin verran myös
asiakastyöhön. Ohjelman suosio on näkynyt varsin pitkänä jonona ohjelman koko
toiminnan ajan. Keväällä 2018 jono päädyttiin poikkeuksellisesti sulkemaan, jotta
asiakastyön laatu turvattaisiin kehittämistyön ajaksi ja tulevat asiakkaat voisivat
hakea suoraan uuteen ohjelmaan.

Peli poikki -ohjelman aloitti toimintavuonna yhteensä 218 asiakasta. Heistä ohjelman kävi läpi 174 asiakasta. Asiakkaista 44 keskeytti ohjelman (20 %). Kuopion
terapeutin osuus ohjelman läpikäyneistä asiakkaista oli 26. Peli poikki -ohjelmaan
sitoutuminen on parantunut edelleen: yhä useampi ohjelmaan hakenut ottaa paikan vastaan ja keskeyttämisprosentti on edelleen laskenut.

PELI POIKKI -OHJELMAN ASIAKKAAT 2018
Peli poikki 2018 lukuina (suluissa Kuopion osuus)
Siirretty terapeuteille

347 (51)

Rekisteröityi ohjelmaan

244 (33)

Suorittanut ohjelman

174 (26)

Keskeyttänyt

44 (4)

Ei aloittanut

26 (3)

Lisäksi joulukuussa aloitti 22 testiasiakasta
uudessa ohjelmassa.
Taulukko 8. Peli poikki -ohjelman asiakkaat 2018.

PELI POIKKI -OHELMAN SUORITTANEET ASIAKKAAT 2007-2018
ASIAKKAAT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suorittanut ohjelman

8

52

76

114

123

164

144

158

152

159

204

174

Suorittanut ohjelman yht.

8

60

136

250

373

537

681

839

991

1150

1354

1528

Taulukko 9. Peli poikki -ohjelman läpikäyneet asiakkaat 2007–2018.
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Puhelinkeskustelu vertaishenkilön
kanssa (2015–2018)
Peluuri aloitti vertaispuhelintoiminnan yhdessä Sosped säätiön Pelirajat’on-toiminnan sekä Tieto- ja tukipiste Tiltin kanssa keväällä 2015. Palvelua tarjotaan
edelleen sekä pelaaja- että läheisasiakkaille. Vuodenvaihteen ja kesän aikana
toiminta on ollut tauoilla.
Tukea puhelimessa tarjoavat vertaiset koostuvat haastavasta tilanteesta yli päässeistä (entisistä) ongelmapelaajista sekä läheisistä. Asiakkaalla on mahdollisuus
käydä enintään kolme puhelua vertaistukihenkilön kanssa.
Vertaispuhelun on voinut varata joko soittamalla Peluuriin tai täyttämällä lomakkeen Pelirajat’on-toiminnan nettisivujen kautta. Peluuri tai Pelirajat’on varaa aina
ensimmäisen puhelun, mahdollisista jatkopuheluista asiakas ja tukihenkilö sopivat keskenään. Peluuri teki varauksia vertaispuhelimeen ajalla 16.1.–14.11.2018,
jonka jälkeen siirryttiin käyttämään pelkästään Pelirajat´on -toiminnan omilla
verkkosivuilla olevaa verkkolomaketta.

VERTAISPUHELUT 2015-2018
2015

2016

2017

2018

Vertaistukihenkilöitä mukana vuoden aikana

12

17

16

11

Varattuja vertaispuheluita (hlö)

41

89

83

-

Toteutuneet tukisuhteet/soitot (hlö)

59

78

67

82

Toteutuneet puhelut yhteensä*

-

-

128

-

Taulukko 10. * 2015 ja 2016 ei koottu lainkaan tietoa kaikista toteutuneista puheluista.

TOTEUTUNEET TUKISUHTEET 2018
Tukisuhteita

Pelaajille

Läheisille

Peluuri

46

41

5

Pelirajat’on

36

18

18

Yhteensä

82 (67)

59 (50)

23 (17)

Taulukko 11. Tukisuhteet Peluurin ja Pelirajat´on kautta 2018.

Kunkin tuettavan kanssa käytiin keskimäärin kaksi puhelua. Valtaosa tukipuheluista toteutui. Vuoden aikana kokeiltiin muutaman kerran sitä, että pelaajataustainen vertaisohjaaja keskusteli läheisen kanssa. Kokeilu oli onnistunut ja tätä
mahdollisuutta tarjotaan jatkossa suoraan puheluita toivoville.
Vertaispuhelimessa toimi vuoden aikana 11 vapaaehtoista vertaisohjaajaa, joista
kuudella oli tausta pelaajana ja viidellä läheisenä.

25

Pelivoimapiiristä (käynnistetty 2009)
OmaPeluuriin (käynnistetty 2017)
Pelivoimapiiri suljettiin lähes kahdeksan toimintavuoden jälkeen 30.4.2017 ja sen
korvasi OmaPeluuri, jossa ryhmätoiminta aloitettiin 23.3.2017.
OmaPeluuri on peluuri.fi-sivuston osana toimiva kirjautumista vaativa sähköinen
vertaistukeen ja oma-apuun perustuva palvelu, joka on tarkoitettu liikaa pelaaville
ja heidän läheisilleen sekä pelihaittoja työssään kohtaaville ammattilaisille. Se
tarjoaa paikan keskustella ryhmässä vertaisten ja ammattilaisten kanssa. Palvelu
on kehitetty yhdessä pelihaittatyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden
kanssa.
OmaPeluurissa on avoimia, suljettuja ja ohjattuja keskustelualueita. Avoimet
keskustelut näkyvät kaikille, joille kyseinen ryhmä on suunnattu sen mukaan,
ovatko he pelaajia vai läheisiä. Ohjattujen ja suljettujen keskustelualueiden ryhmiin ilmoittaudutaan ja haetaan erikseen.
OmaPeluuriin rekisteröityneitä henkilöitä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 1985
(vuonna 2017 vastaava luku oli 876).
Tehostartti muutokseen on OmaPeluurissa toimiva rahapelaajille tarkoitettu ohjattu ja suljettu verkkovertaisryhmä. Ryhmä kestää yhteensä kuusi viikkoa ja
sitä ohjaavat Peluurin asiakastyöntekijä sekä peliongelman itse kokenut ja siitä
toipunut Pelirajat’on vertaisohjaaja. Yhdellä viikolla ryhmässä vierailee mukana
myös Pelirajat’on läheisvertaisohjaaja. Vuonna 2018 pidettiin yhteensä seitsemän
ryhmää.

Valtti-keskustelupalsta (käynnistetty 2006) ja
läheisten foorumi Hertta (käynnistetty 2016)
Valtti-keskustelupalsta tarjoaa paikan pelaajien ja läheisten vertaistuelle ja keskustelulle. Siellä voi keskustella kaikesta rahapeleihin ja peliongelmaan liittyvästä.
Keskustelu käydään nimimerkillä. Huhtikuussa 2016 avattiin ongelmallisesti pelaavien läheisille avoin Valtti-foorumia vastaava keskustelupalsta nimeltä Hertta.
Valtti liikaa pelaaville tarkoitettu vertaistukipalsta, joka toimii A-klinikkasäätiön
ylläpitämällä Päihdelinkki.fi-sivuston vertaisfoorumilla. Valtin kirjoitukset ovat julkisesti luettavissa, mutta kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen. Toimintavuoden
2018 aikana Valtti tavoitti 23 400 yksilöityä sivun katselua kuukausittain – kävijäluvut laskivat hieman (-8 %) vuoteen 2017 verrattua. Valtissa lähetettiin vuoden
2018 aikana 2243 viestiä, eli noin 187 viestiä kuukausittain. Valtin keskustelut
ovat pääsääntöisesti laadultaan vertaistuellisia ja toisiaan kannustavia. Kirjoittamisen lisäksi monelle tuki löytyy muiden kertomusten ja kokemusten lukemisesta.
Valtissa olevia kirjoituksia käytiin lukemassa 32 400 kertaa joka kuukausi, joka
on hieman vähemmän (-12 %) kuin edellisvuonna.
Valtti toimii tukena niille, jotka tarvitsevat välitöntä tukea ilman jonotusaikaa.
Valtin keskustelujen avoin lukumahdollisuus varmistaa helpon löydettävyyden
hakukoneiden kautta. Kirjoittaminen vaatii kuitenkin kevyen rekisteröitymisen,
jonka myötä varmistetaan palstan kirjoitusten asiallisuus. Asiakaspalautteissa
Valttiin toivotaan kuitenkin vielä nopeampaa keskusteluapua, mahdollisesti vertaischatin avulla.
Pelaajien läheisille tarkoitettu vertaistukipalsta Hertta avattiin asiakastoiveiden
perusteella. Hertan viestejä voi lukea ja palstalle voi kirjoittaa ilman rekisteröitymistä. Kynnys läheistuelle pyritään pitämään mahdollisimman matalana.
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Hertta tavoitti toimintavuonna 840 yksilöityä sivun katselua kuukausittain. Viestejä saapui vuoden aikana kuitenkin vain 78 kpl, joista suurin osa (90 %) ohjautui
Herttaan suoraan hakukoneiden kautta. Monista Herttaan saapuvista viesteistä
välittyy akuutti tarve tuelle ja neuvoille.

peluuri.fi (käynnistetty 2004, uusittu 2014)
Peluuri.fi -sivustolla on laajalti ajankohtaista tietoa rahapeliongelmasta, ohjeita ja
vinkkejä apukeinoista, apu- ja tukipaikoista sekä muista rahapelikentän ajankohtaisista asioista. Lisäksi sivustolla on erilaisia itsearviointiin ja itseopiskeluun tarkoitettuja välineitä, kuten pelitestejä. Tietopankki tarjoaa tietoa rahapelaamisesta
ja peliongelmasta kaikille kiinnostuneille. Sivuston ensisijainen kohderyhmä ovat
pelaamisestaan huolestuneet ja sen ongelmaksi kokevat sekä heidän läheisensä.

4.2 Tieto- ja tukipiste Tiltti 2017–2018
Tiltissä on tarjolla sekä sosiaalialan ammattilaisten tarjoamaa matalan kynnyksen
tukea, neuvontaa ja palveluohjausta että vertaistukeen perustuvaa avointa tai suljettua ryhmätoimintaa. Kaikki toiminta tapahtuu kasvokkain Tiltin asiakastilassa.
Vuonna 2017 Tilttiin tehtiin yhteensä 133 ensikäyntiä ja yhteensä 1692 käyntiä.
V. 2017 järjestimme Avoimet ovet yhteensä 89 kertaa ja yhteensä 125 vertaisryhmätapaamista. Vuonna 2018 käyntimäärät kasvoivat ja toimintaa järjestettiin
enemmän: tavoitimme ensikävijöitä yhteensä 181 ja kaikkiaan meille tehtiin 1807
käyntiä, Avoimet ovet järjestettiin 97 kertaa ja järjestimme yhteensä 164 erilaista
vertaisryhmätapaamista.
Toimintamuodoista (tarkemmat kuvaukset alla taulukossa) eniten käyntejä on
tehty kumpanakin vuonna Avoimiin oviin (vajaa 70% kaikista tehdyistä käynneistä), toiseksi eniten Vertaisrinkeihin (v. 2017 29% ja v. 2018 35% käynneistä) ja
kolmanneksi eniten Puuhaperjantaihin (v. 2017 21% ja v. 2018 13% käynneistä).

Uusista raportointikaudella aloitetuista toimintamuodoista Teemavertaisrinkiin
tehtiin neljänneksi eniten käyntejä, v. 2017 9% ja v. 2018 13% käynneistä.
Alla esiteltyjen toimintamuotojen lisäksi järjestettiin Vertaisuudesta voimaa- keskustelu- ja koulutuskokonaisuus, joka koostui neljästä keskusteluillasta ja kolmesta lauantaikoulutuspäivästä. Lisäksi tarjottiin tukea talous- ja velka-asioiden
puheeksiottoon toteuttamalla viisi talousaiheista Teemavertaisrinkiä: Helsingin
jalkautuvan talous- ja velkaneuvonnan työntekijät pitivät kolme velka-asioihin
liittyvää tietoiskua ja Tiltin asiakastyöntekijä käytti kahdesti Takuusäätiön Rahahuolet puheeksi -opasta ryhmätapaamisessa.
Tiltin toiminnasta on vastannut v. 2017 4,5 hengen tiimi: koordinaattori, kolme
asiakastyöntekijää ja 50% työaikaa tekevä viestinnän suunnittelija. Vuonna
2018 tiimiä täydennettiin yhdellä asiakastyöntekijällä eli toiminnasta vastasi
5,5 hengen tiimi. Vuoden 2017 syksyllä Tiltissä työskenteli 2 kk ajan korkeakouluharjoittelija ja syksyllä 2018 sosionomiharjoittelija.

KATSAUS ASIAKASTYÖHÖN – KOOSTE TILTIN PALVELUISTA VUOSINA 2017–2018
UUDET VUOSINA 2017–2018 ALOITETUT TOIMINTAMUODOT:
LÄHEISTEN AVOIMET OVET,
kerran kuussa
torstaisin klo 16–18
Läheisten avoimet ovet tarjoavat rahapelejä pelaavien läheisille mahdollisuuden matalan kynnyksen asiointiin. Läheisten avoimet ovet on suunnattu etenkin ensimmäistä kertaa
Tilttiin tuleville läheiskävijöille, jotka hakevat tietoa tai tukea
itselleen. Läheisten avoimet ovet aloitettiin syksyllä 2018.

TEEMAVERTAISRINKI,
keskiviikkoisin klo 16–17
Teemavertaisrinki on avoin teemoitettu vertaisryhmä pelaajille. Se toteutetaan samoin kuten Vertaisrinki, mutta käsiteltäviä keskusteluteemoja kerätään etukäteen kävijöiltä ja
ryhmäkerrasta kulloinkin vastaava Tiltin asiakastyöntekijä
valmistelee aiheen käsittelyä ennen ryhmän tapaamista.
Teemavertaisrinkiin voivat osallistua etenkin pitkään pelaamisen hallinnan kanssa kamppailevat ja ne pelaamisen jo
lopettaneet kävijät, joilla on paljon pelaamisen aiheuttamia
haittoja työstettävänä ja käsiteltävänä. Ryhmä pidetään erillisessä ryhmätilassa Avointen ovien kanssa samaan aikaan
ja ryhmätapaamisen jälkeen voi halutessaan jäädä vapaamuotoisesti keskustelemaan ryhmän herättämistä ajatuksista
muiden kävijöiden tai työntekijöiden kanssa. Teemavertaisrinkejä ei järjestetä kesäaikaan.
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TILTIN PERHEKLUBI,
joka toinen viikko
keskiviikkoisin klo 18.45–19.45
Tiltin Perheklubi on syksyllä 2017 käynnistetty uudenlainen
ryhmätoiminta, johon ovat tervetulleita rahapeliongelmaiset
ja heidän läheisensä. Sininauhaliiton Perheklubi-hanke oli tukemassa Tiltin Perheklubin käynnistämistä. Perheklubi-malli
on lähtöisin Kroatiasta, jonne ensimmäinen klubi perustettiin
1964. Perheklubeja on yli 35 maassa ja ne on suunnattu päihteidenongelmakäytön ympärille. Tiltin Perheklubi on ensimmäinen rahapeliongelmaan keskittynyt Perheklubi-mallin mukaan
toimiva ryhmätoiminta.

LÄHEISTEN VERTAISRINKI,
kerran kuussa
torstaisin klo 18–19.30
Läheisten vertaisrinki on avoin vertaistukiryhmä rahapelaajien läheisille. Keskusteltavat aiheet nousevat ryhmästä ja
koskevat muun muassa omaa hyvinvointia. Tiltin työntekijä
toimii keskustelun ohjaajana ja tukee läheisten kesken syntyvää vertaisuutta. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, käydä
voi silloin kun haluaa.

TILTIN PERUSTOIMINTA
AVOIMET OVET,
maanantaisin klo 15–17 ja
keskiviikkoisin klo 15–18
Avoimet ovet tarjoavat ongelmallisesti rahapelejä pelaaville,
heidän läheisilleen sekä pelihaittoja työssään kohtaaville
ammattilaisille mahdollisuuden matalan kynnyksen asiointiin. Avoimet ovet on suunnattu etenkin ensikävijöille, jotka
hakevat tietoa tai tukea pelaamisen haittoihin. Avoimissa
ovissa pelaajat tai heidän läheisensä voivat pohtia suhdettaan pelaamiseen yhdessä työntekijän tai vertaisen kanssa.

VERTAISRINKI,
maanantaisin klo 17–18.30
Vertaisrinki on avoin vertaistukiryhmä pelaajille. Keskusteltavat aiheet nousevat ryhmästä ja koskevat muun muassa
pelaamisen hallintaa. Tiltin työntekijä huolehtii ryhmäkeskustelujen rakenteesta. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua,
käydä voi silloin kun haluaa.

TIETOISKUT
RAHAPELIHAITOISTA
Tietoiskuissa on tavallisimmin lyhyt alustus ja yhteistä keskustelua esimerkiksi seuraavista kävijöiden toivomista aiheista:
ajankohtainen tutkimustieto, rahapeliriippuvuuden syntymekanismit, pelaajan kokemustarina, vastuullinen rahapelaaminen. Vuosina 2017 ja 2018 on järjestetty tietoiskut seuraavista
ajankohtaisista rahapeliongelmiin liittyvistä aiheista: Aivojen
toiminta peliriippuvuudessa; Rahapelaamiseen suhtautuminen
ja pelaamisen rajoittaminen; Rahapeliautomaattien toiminta;
Rahapelaamiseen liittyvät talousvaikeudet ja selviytymiskeinot; Aivot ja addiktio.
Taulukko 12. Kooste Tiltin palveluista 2017-2018.
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LÄHEISTEN TEEMAILLAT,
kerran kuussa
Läheisten teemaillat ovat avoimia keskusteluryhmiä, jotka on
suunnattu läheisille. Ryhmässä käydään luottamuksellista
keskustelua läheisiä koskettavista teemoista, jaetaan kokemuksia ja etsitään ratkaisuja yhdessä. Työntekijä(t) ohjaa(vat)
keskustelua. Läheisiltoihin ei tarvitse ilmoittautua. Osa teemailloista on toteutettu yhteistyössä Pelirajat’on -toiminnan
koordinaattorin kanssa. Läheisten teemailtoja on järjestetty
vuoden 2017 ajan ja keväällä 2018.

RYHMÄTOIMINNOT

Tiltissä järjestetään erilaisia suljettuja ryhmätoimintoja myös
ulkopuolisten vetäjien avulla. Vuonna 2017 järjestettiin pelaamattomuuden ylläpitämiseen paljon tukea tarvitseville
kävijöille toimintaterapeutti Janitta Koskisen vetämä Kasvunvara-ryhmä (8 kokoontumiskertaa) ja vuonna 2018 Sininauhaliiton erotyön kehittäjän Irene Komun vetämä kirjallisuusterapiaryhmä (kahdeksan kokoontumiskertaa). Ryhmiin on
osallistunut 3–5 kävijää/ryhmäkerta.

PUUHAPERJANTAI,
perjantaisin klo 11–14
Puuhaperjantai on tarkoitettu pelaajille ja läheisille, jotka
haluavat löytää uutta tekemistä pelaamisen tilalle. Toiminta
sopii kaikille riippumatta kunnosta, iästä tai aiemmasta kokemuksesta. Mukaan voi tulla juuri siksi ajaksi, joka itselle
on mielekästä. Toiminta suunnitellaan kävijöiden kanssa yhdessä. Tekeminen voi olla ruuanlaittoa yhdessä, lautapelejä,
retkiä museoon tai näyttelyihin, kalastusta, musiikkiraatia
ja laulamista tai vaikkapa askartelua.

TILTIN KÄYNNIT 2010–2018
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Kuvio 11. Tiltin käynnit 2010–2018.

4.3 Peliklinikan avohoito 2017–2018

HELSINGIN JA VANTAAN KAUPUNKIEN TUOTTAMA
AVOHOITO JA PÄIVYSTYSVASTAANOTTO VUOSINA 2017– 2018

AVOHOITO

Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuottama Peliklinikan avohoito antaa monipuolista 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.
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PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
Päivystysvastaanotto tarjoaa kertaluonteisesti tukea, neuvoja
sekä ohjausta eri palveluihin.

Taulukko 13. Helsingin ja Vantaan kuntien tuottama avohoito ja
päivystysvastaanotto vuosina 2017– 2018.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuottama Peliklinikan avohoito antaa monipuolista 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.
Avohoito alkaa kolmen kerran alkuarviojaksolla, jossa pyritään muodostamaan
asiakkaan kanssa yhteistä kuvaa hänen tilanteestaan sekä suunnitelmaa hoidon tavoitteista, keinoista, kestosta ja arvioinnista. Hoitojaksot pyritään suunnittelemaan yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa lähtien hänen omasta
tarpeestaan ja tilanteestaan. Tiedonkeruun ja hoitosuunnitelman laatimisen
ohella alkuarviossa on ensisijaista toimivan hoitosuhteen luominen, jolle kaikki
myöhempi työskentely perustuu. Viimeinen keskeinen tavoite alkuarviojaksolle on
pelaamiseen liittyvän, asiakkaan tilanteen kannalta olennaisen psykoedukaation
antaminen.
97 prosenttia avohoitoon tulleista asiakkaista sai vuosina 2017–2018 rahapeliongelmaa mittaavassa testissä rahapeliongelmaan viittavan määrän pisteitä.
Lähes puolella asiakkaista testin pistemäärä oli kolminkertainen rahapeliongelman viiterajaan nähden, mikä kertoo siitä, että asiakkaaksi tulevilla on hyvin
vakavia rahapeliongelmia.

Vuonna 2018 avohoidon tiimi oli aktiivisesti mukana Rahapelaaminen puheeksi
-materiaalin laatimisessa ja kouluttamisessa (lisätietoja kts kohta 9.3). Samana
vuonna avohoidossa valmisteltiin myös Effica-asiakastietojärjestelmään siirtymistä sekä jatkettiin esitietolomakkeiden ja tiedonkeruun työstämistä.
Peliklinikan avohoidossa työskenteli toimintavuosien aikana kaksi sosiaaliterapeuttia ja psykologi. Vuosina 2017–2018 avohoidon toimintaan vaikutti vahvasti
henkilökunnan vaihtuvuus sekä eri katkokset sosiaaliterapeutin tehtävässä (uusi
psykologi aloitti vuonna 2017, sosiaaliterapeutin tehtävän katkokset vuodenvaihteessa 2017–2018 sekä kesästä 2018 syksyyn 2018). Henkilökunnan vaihtuvuus
ja eri katkokset selittävät vaihtelua avohoitokäynneissä toimintavuosien aikana.
Vuoden 2018 käyntien kasvaminen aiemmasta viestii ainakin siitä, että tarve
avohoidon palvelulle ei ole katoamassa mihinkään.
Vuonna 2017 avohoidossa oli käyntejä yhteensä 1445 ja uusia asiakkaita 142.
Vuonna 2018 käyntejä tehtiin 1528. Käyntejä oli enemmän kuin minään aiempana
vuotena. Uusia asiakkaita oli yhteensä 132.

Peliongelmasta kärsivien hoidon keskiössä ovat yleisimmin asiakkaan muutosmotivaation tarkastelu ja tukeminen sekä asiakkaalle soveltuvien konkreettisten keinojen löytäminen tilanteensa muuttamiseksi. Hoidon muina tavoitteina
on tyypillisesti lisätä asiakkaan ymmärrystä omasta pelaamisestaan ja siihen
vaikuttavista ajatuksista, tunteista ja elämäntapahtumista sekä löytämään 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 hoitamisesta kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä. Avohoidon psykologi
ja sosiaaliterapeutti osallistuivat keväällä 2016 THL:n järjestämään KBT-kouluttajakoulutukseen. Sen kautta he saivat pätevyyden kouluttaa muita ammattilaisia käyttämään omassa työssä Rahapeliriippuvuus hallintaan hoitomanuaalia.
Avohoito on vuodesta 2015 lähtien tarjonnut asiakkailleen myös kognitiiviseen
käyttäytymisterapiaan perustuvan Rahapeliriippuvuus hallintaan -hoito-ohjelman4).
Kahdentoista hoitokäynnin ohjelmassa käsitellään pelaamiseen liittyviä 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.
Avohoidon työntekijä kuuluu KBT-kouluttajien verkostoon, jonka tarkoituksena on
jakaa menetelmäkoulutukseen osallistuneiden terapeuttien kokemuksia hoidosta.
Toimintavuosina Peliklinikan avohoito toimi myös resurssiyksikkönä Helsingin ja
Vantaan kaupunkien perus- ja erityispalveluille ja niiden työntekijöille rahapeliongelmiin liittyvissä asioissa.

4)

Rahapeliriippuvuus hallintaan, Terapeutin käsikirja ja Asiakkaan työkirja (Ladouceur R. ja Lachance S. 2007) (suom. Castrén ja Kuronen 2016)
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AVOHOIDON ASIAKASKÄYNNIT 2010-2018
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Kuvio 12. Avohoidon asiakaskäynnit 2010–2018.

4.4 Peliklinikan päivystysvastaanotto 2017–2018
Peliklinikan avohoidossa jatkettiin syksyllä 2016 aloitettua päivystysvastaanottoa.
Kerran viikossa avoinna olevan kaksituntisen päivystyksen tarkoituksena on antaa
kertaluonteisesti tukea ja neuvoa omasta tai läheisen pelaamisesta huolestuneille.
Maksuttomalle käynnille voi tulla ilman ajanvarausta ja palvelu on tarkoitettu
täysi-ikäisille helsinkiläisille ja vantaalaisille. Vastaanotolle voi tulla yksin tai
yhdessä läheisen tai muun tukihenkilön kanssa. Vuoden 2017 kevätkaudella
päivystys järjestettiin kahdesti viikossa, ja kesäkuussa 2017 siirryttiin nykyiseen
yhden viikkokerran käytäntöön.
Vastaanotolla kartoitetaan yhdessä työntekijän kanssa sen hetkinen tilanne ja
mahdollinen tuen- ja avuntarve. Tarvittaessa työntekijä antaa neuvoja tai ohjaa eteenpäin muihin palveluihin Peliklinikalla tai muualla. Tilanteen selvittely
yhdessä työntekijän kanssa voi auttaa löytämään uusia toimintavaihtoehtoja ja
näkökulmia sekä tarjoaa tilaisuuden keskustella kuormittavasta tilanteesta.
Yleinen reitti on päivystysvastaanotolta avohoidon alkuarviointijaksolle, jolloin asiakas joutuu kuitenkin odottamaan uusien asiakkaiden senhetkisen jonotilanteen
mukaisen ajan. Päivystykseen hakeutumisesta ei ole haluttu tehdä ”ohituskaistaa” hoitojakson aloittamiseksi. Arviolta noin puolet päivystykseen hakeutuneista
varaa ajan myös avohoidon alkuarviointijaksolle.
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Päivystyksen asiakasvastaanotosta huolehtivat vuorollaan avohoidon psykologi
sekä sosiaaliterapeutit. Vuosina 2017–18 psykologi päivysti valtaosan vuoroista.
Lisäksi päivystysaikoina Peliklinikan projektisihteeri ottaa vastaan asiakkaat ensi
vaiheessa.
Vuonna 2017 järjestettiin 71 päivystyskertaa, ja niille hakeutui yhteensä 34 kävijää (26 rahapelaajaa, kolme digipelaajaa, neljä läheistä ja yksi työntekijä pelaajan
mukana). Pelaajista 21 haki ensimmäistä kertaa apua peliongelmaan, kahdeksalla
oli jo aiempi asiakkuus peliongelman vuoksi Peliklinikalle tai muualle.
Vuonna 2018 tilastointia muutettiin siten, että kävijöiden lisäksi alettiin tilastoida
käyntejä. 46 päivystyskerralla oli yhteensä 76 kävijää ja 51 käyntiä. Kävijöistä
50 oli pelaajia, kaksi digipelaajia, 23 läheisiä ja kolme pelaajan mukana tullutta
työntekijää.

5) PELIKLINIKAN ERI TOIMIJOIDEN VAIKUTTAMISTYÖ
Raportointivuosien aikana Peliklinikan eri toimijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Peliklinikan toimijat pyrkivät vaikuttamaan
lakiesitysten valmisteluihin, tiedottamaan pelihaitoista ja vahvistamaan Peliklinikan 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
koskevassa päätöksenteossa. Edunvalvontatyötä tehtiin yleisellä, rakenteiden
tasolla.
Lisäksi huomioitava, että Peliklinikan eri hankekumppaneiden edustajat tekivät
vaikuttamistyötä omissa kanavissaan.

5.1

Jäsenyydet ja vierailut ohjaus- ja
asiantuntijaryhmissä

• Peliverkko: yksikön päällikkö / Peluuri, tutkija Socca / Peliklinikka,
projektipäällikkö Socca / Peliklinikka. Peliverkko on avoin foorumi,
joka tuo yhteen pelitutkijat, peliongelmien hoidon ja pelitarjonnan
asiantuntijoita poikkitieteellisesti. Peliverkon tarkoituksena on kartoittaa
ja kehittää pelitutkimusta ja ongelmapelaamisen tutkimusta.
Peliverkko kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Peliverkkoa koordinoidaan
THL:stä ja Helsingin yliopiston CEACG-tutkimusryhmästä käsin.
• Sosped säätiön Digipelirajat´on-hankkeen ohjausryhmä (2017–2019):
yksikön päällikkö / Peluuri.
• Takuusäätiön ja Marttaliiton Rahat Riittää -hankkeen ohjausryhmä:
tutkija Socca / Peliklinikka.
• Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunta: tutkija Socca / Peliklinikka.
Sosiaalipolitiikan alan tieteellinen seura.
• Järvenpään aikuissosiaalityön pelihaittojen asiantuntijatyöryhmän
tapaamiset kerran kuussa (vuonna 2018):
Asiakastyöntekijä/kokemusasiantuntija Tiltti/Sininauhaliitto.
• Yhteistyötapaamiset yhdyskuntaseuraamusviraston edustajien kanssa
v. 2019 alkavaan pilottiin “Peliongelman hoito ja tuki osana yhdyskuntaseuraamusta”: projektipäällikkö Socca / Peliklinikka, koordinaattori
Tiltti / Sininauhaliitto, johtava asiakastyöntekijä Peli Poikki / Peluuri.
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• Peliklinikan pilottiyhteistyö liittyen rahapelaamisen puheeksiottoon,
tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan: THL, Helsingin kaupungin
lännen päihde- ja psykiatrian poliklinikat, Helsingin nuorisoasiainkeskus,
Vantaan kaupungin itäinen ja läntinen A-klinikka, Vantaan Huumehoitoklinikka, Vantaan Nuorten keskus NUPPI / yhteistyötapaamiset:
projektipäällikkö Socca/ Peliklinikka, koordinaattori Tiltti / Sininauhaliitto,
psykologi Vantaan kaupunki / Peliklinikka
• Helsingin Pakka – ohjaus- ja tarjontatyöryhmä: projektipäällikkö Socca /
Peliklinikka.
Paikallisen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikan toimintamalli PAKKA on
valtakunnallinen 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 ohjaus- ja tarjontatyöryhmän toimintaan syksystä 2016 lähtien.

5.2 Annetut lausunnot, vetoomukset ja kuulemiset
• 24.1.2018 Sisäministeriön kuulemistilaisuus sisäministeriön asetuksesta
Veikkaus oy:n rahapelien pelisäännöistä/ Peluurin yksikön päällikkö
• 26.2.2018 Sisäministeriön keskustelutilaisuus arpajaislain
kehittämistarpeista/ Peluurin yksikön päällikkö
• 17.7.2018 Peluurin lausunto Hallituksen esitykseen eduskunnalle
laiksi arpajaislain muuttamisesta SMDno-2018–1061
• 6.8.2018 Sininauhaliiton tieto- ja tukipiste Tiltin lausunto Hallituksen
esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta
SMDno-2018–1061

5.3 Jäsenyydet kansallisissa verkostoissa
• PUHUTAAN RAHAPELAAMISESTA -VIESTINTÄVERKOSTO: Puhutaan pelaamisesta -verkosto edistää aiheesta käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tekee
ilmiötä näkyväksi. Verkosto kokoaa yhteen tutkimusta, ehkäisyä ja korjaavaa työtä
tekeviä tahoja. Verkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sovatek-säätiö,
Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL
koordinoi verkoston toimintaa.
• ETSIVÄN TYÖN VERKOSTO. Etsivä työ on menetelmä, jonka avulla tavoitetaan
avun tarpeessa olevia ihmisryhmiä, jotka eivät itse syystä tai toisesta hakeudu
palveluiden piiriin ja joita ei tavoiteta tavanomaisin palvelumenetelmin. Menetelmää voidaan käyttää erilaisten kohderyhmien, kuten huumeidenkäyttäjien tai ongelmallisesti pelaavien kanssa työskentelyyn. Etsivä työ menee kohderyhmän luo
mahdollistaen palveluiden saatavuuden ilman, että henkilön tarvitsee hakeutua
niiden piiriin. Verkoston tapaamisiin on osallistunut Peliklinikan projektipäällikkö.

• PÄÄKAUPUNKISEUDUN PUHELINAUTTAJIEN VERKOSTO. Pääkaupunkiseudun
puhelinauttajat on vuonna 1983 perustettu useiden puhelinauttamispalvelua tuottavien 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 asiakastyöntekijä.
• MARGIT-VERKOSTO. Pro-tukipiste ry, Positiiviset ry, Vailla vakinaista asuntoa ry,
Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Peliklinikka
muodostavat verkostomuotoisesti työskentelevän foorumin (MARGIT-verkosto),
joka mahdollistaa yhteiskunnan marginaalissa elävien ihmisryhmien parissa työskentelevien järjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden yhteistyön tiivistämisen.
Marginaalisuudella viitataan ihmisryhmiin, joiden käyttäytymiseen ja ongelmiin
liittyy vahva negatiivinen leima. Stigman kanssa kamppailevien ihmisten on vaikea saada laaja-alaista tukea omien oikeuksien toteutumisessa ja palvelujen
saamisen turvaamisessa.
Edellä mainittujen kohderyhmien kanssa työskentelee suhteellisen pieniä, erikoistuneita järjestöjä ja muita toimijoita, joille kohderyhmien arki on tuttua, mutta
joiden edunvalvonta- ja vaikuttamistyön resurssit ovat rajallisia. Yhteistoiminnalla
saavutetaan synergiaetua ja vahvistetaan edunvalvontaa ja yhteiskunnallista
vaikuttamista. Verkoston toimintaan on osallistunut Peliklinikan projektipäällikkö.
• PELIKASVATTAJIEN VERKOSTO on valtakunnallinen asiantuntija- ja ammattilaisverkosto (erityisesti lasten ja nuorten digitaalisen) pelaamisen parissa toimiville. Verkosto pyrkii edistämään myönteistä ja vastuullista pelikulttuuria ja siitä
käytävää julkista keskustelua, sekä ehkäisemään pelaamisesta syntyviä haittoja.
Verkoston toimintaan on osallistunut Peluurin yksikön päällikkö.
• KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA (KBT)5)-KOULUTTAJIEN VERKOSTO.
Peliklinikkaa on verkostossa edustanut Helsingin kaupungin sosiaaliterapeutti.
Verkosto on järjestänyt koulutuksia vuosien 2017-2018 aikana (ei ole kokoontunut).

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, kognitiivinen
käyttäytymisterapia (KBT) on vaikuttavuudeltaan paras hoitomuoto rahapeliongelman hoidossa. Toisaalta tiedetään ja myös Australian hoitosuosituksessa todetaan, että
kaikki psykologiset interventiot voivat auttaa rahapeliongelmissa.
5)
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6) PELIKLINIKAN VIESTINTÄ
Verkkoympäristö ja Peliklinikan uutiskirje ovat Peliklinikan keskeisiä viestintäkanavia, joiden avulla tiedotetaan Peliklinikan toiminnasta ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Peliklinikan verkkoviestintää tehdään Peliklinikka-hankkeen eri toimijoiden verkkosivuilla: www.peliklinikka.fi, www.peluuri.fi ,
www.tiltti.fi sekä sosiaalisessa mediassa (Peluurin Facebook, Twitter ja YouTube
sekä Tiltin ja Peliklinikan Twitter). Peliklinikan eri toimijoiden verkkosivustoista
peluuri.fi -sivuilla on eniten liikennettä.
Toimintavuosien 2017–2018 aikana
keskeisimmät viestintäteemat olivat:
• Peliklinikan asiakastyö (Peluurin, Tiltin sekä avohoidon asiakastyö)
• Arpajaislain uudistamisen toinen vaihe ja pakollinen tunnistautuminen
• Rahapelien markkinointi
• Rahapeliongelma, pikavipit ja velkaantuminen
• Rahapeliongelmien syventyminen
• Rahapeliongelman tunnistaminen ja puheeksiotto
(tukiopas, Kukkopilli ja Kuumottaako -kampanjat)
• Digipeliongelmat

Vuonna 2018 Peluurin verkkosivuilla
• Uusien käyttäjien määrä kasvoi 62 %,
heitä oli yli 46 000 enemmän kuin vuonna 2017.
• Uusien käyttäjien määrä oli 122 076 vuonna 2018
(vrt. 75 400 vuonna 2017).
Tämä tarkoittaa keskimäärin yli 10 000 uutta käyttäjää kuukaudessa
(vrt. 6 000 vuonna 2017).
Peluuri aktivoitui sosiaalisessa mediassa vuoden 2017 syksyllä, jolloin Twitter,
Facebook ja YouTube -kanavat otettiin suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi
osaksi Peluurin viestintää. Viestintä sosiaalisessa mediassa perustuu Peluurin
viestintäsuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Peluurin viestinnän sävy
sosiaalisessa mediassa on olla rento ja helposti lähestyttävä asiantuntija, joka
tuo esiin rahapelihaittoja ja puolustaa niitä, joille pelaaminen aiheuttaa ongelmia.
Tavoitteina on tehdä Peluuria tunnetuksi ja madaltaa kynnystä olla yhteydessä,
jos rahapelaaminen aiheuttaa haittaa.
• Twitterissä Peluurin twiitit saivat yli 300 000 katselua vuoden 2018
aikana. Seuraajien määrä kasvoi vuoden 2017 50 seuraajasta
yli 300 seuraajaan.
• Peluurin Facebook -sivuja seuraa yli 900 henkilöä,
vuoden 2018 profiili sai noin sata uutta seuraajaa.
• Vuonna 2018 Facebookin kautta peluuri.fi -sivuille tuli 1052 uutta käyttäjää.
• YouTuben kautta sivuille ohjautui 1052 uutta käyttäjää.
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Alla poimintoja Peliklinikan vuosien 2017–18 medianäkyvyydestä:
Peliklinikan työntekijät antoivat lukuisia haastatteluja median edustajille. Osa
haastatteluista oli taustoittavia keskusteluita, osa julkaistuja asiantuntijalausuntoja. Julkaisukanavat muun muassa: Elatusvelvolliset-lehti, Helsingin sanomat
-podcast, Helsinginuutiset.fi, Iltalehti, Ilkka, Karjalainen, Kauppalehti, Keskisuomalainen, Länsi-Suomi, Mahdollisuuksia-podcast, mtv.fi, Savon Sanomat,
Suomen Kuvalehti, Talouselämä, Verkkouutiset.fi, Yle englanninkielinen, Yle puhe
ja Yle Radio Suomi.
TILTIN LINKKILISTA on lähetetty vuosien 2017 ja 2018 aikana noin kerran kuussa
laajalle pelihaitta-ammattilaisten verkostolle. Linkkilista kootaan seuraamalla
rahapelitutkimusta ja maailmalla tapahtuvia alan muutoksia aktiivisesti ja poimimalla listalle keskeisimmät ajankohtaiset julkaisut ja tutkimukset. Osa linkeistä
myös julkaistaan tuoreeltaan Tiltin Twitter-feedissä @TilttiHki.
PELIKLINIKAN UUTISKIRJE ilmestyi neljä kertaa vuodessa vuosina 2017–2018.
Uutiskirje lähetettiin muun muassa Helsingin ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja
terveystoimen asiakastyöntekijöille (Helsinki 300 henkilöä, Vantaa 328 henkilöä).
KOULUTUKSET JA KONSULTAATIOT ovat myös olennainen osa Peliklinikan asiantuntijatoimintaa. Konsultaatiot, koulutukset ja seminaariesitykset liittyivät
rahapeliongelmaan ja peliriippuvuuteen, matalan kynnyksen työmuotoihin ja
toimintaotteeseen sekä Peliklinikan toimintaan.
Peliklinikka järjesti toukokuussa 2017 tupaantuliaiset uusissa tiloissaan Hakaniemessä Helsingissä. Tilaisuudessa rahapelaamisesta ja niihin liittyvistä haitoista
sekä hoitomuodoista olivat puhumassa muun muassa johtava asiantuntija Saini
Mustalampi ja erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos sekä erikoissuunnittelija Minna Kesänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), projektipäällikkö
Tapio Jaakkola (EHYT ry), yksikön päällikkö Mari Pajula (Peluuri), koordinaattori
Jarkko Järvelin (Pelituki, Sovatek-säätiö), asiakastyöntekijä Hanna KarmakkaAsare (Tiltti), kehittämissuunnittelija Saara Lång (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä SOITE) sekä seutukoordinaattori Susanna Leimio
(Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos). Tilaisuuteen osallistui noin 110
henkilöä.
Peliklinikka järjesti lisäksi joulukuussa 2017 seminaarin Pelaamisen puheenaiheet: tutkimuksesta käytäntöön. Seminaarissa käsiteltiin tutkimuksen ja käytännön yhteyttä rahapelaamisen kautta. Tilaisuudessa esiteltiin ajankohtaista
tutkimusta rahapeliongelmasta sekä keskusteltiin tutkimuksen hyödyntämisestä
palveluiden ja käytäntöjen kehittämisessä ja asiakas- ja kehittämistyön tiedollisista tarpeista. Tavoitteena oli lisätä vuoropuhelua ja etsiä konkreettisia yhteistyön
muotoja. Outi Alanko-Kahiluoto toi tilaisuuteen kansanedustajan näkökulman,
THL:n rahapelikyselyä 2016 esitteli erikoistutkija Anne Salonen, tutkija Maria
Heiskanen puhui havainnoista Peliklinikan tutkimuksessa, ja STM:n erityisasiantuntija Mari Pajula kommentoi puheenvuoroja. Tiltin koordinaattori Jenni Kämpin
vetämään paneelikeskusteluun osallistuivat projektipäällikkö Helena Heinonen
(Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos), asiakastyöntekijä Hanna-Karmakka-Asare (Tiltti), erikoissuunnittelija Minna Kesänen (THL) sekä psykologi
Otso Saariluoma (Vantaan kaupunki, Peliklinikka). Seminaarissa oli noin 60
osallistujaa.

Tieto- ja tukipiste Tiltti järjesti marraskuussa 2018 seminaarin Rahapeliongelma
- mikä se on ja miltä se tuntuu. Seminaarissa kuultiin muun muassa Katarina
Blomqvistin tekemän audiosarjan nimeltä Kaikki pelissä. Lyhytdokumenteissa
Tieto- ja tukipiste Tiltin kävijät kertovat omista kokemuksistaan. Seminaariin
osallistui 80 henkilöä.
Edellä mainittujen koulutustilaisuuksien lisäksi Peliklinikan eri toimijat esittelivät toimintaansa tai pitivät seminaariesityksen seuraavissa tapahtumissa
vuosina 2017–2018:
• SEMINAARIPUHEENVUOROT
Vaakakupissa talous -seminaari, Valtakunnalliset yhdyskuntaseuraamustoimiston päivät, Pelitukifoorumi, Vantaan Päihdefoorumi, Sosiaalipolitiikan päivät
2017, Takuusäätiön talouden ajankohtaispäivä, III European Symposium on
Application of Active Measures of Responsible Gambling 12th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues (EASG) -konferenssi Valletta/
Malta, Norsk Forening for Spillproblematikk:in järjestämä seminaari Hamarissa/Norjassa.
• PANEELIIN OSALLISTUMISET
SuomiAreena: Veikkauksen paneeli, HY: Ketä autat pelaamalla? Rahapelien
voittajat ja häviäjät Euroopassa -seminaari, M/S Soste: Suuri rahapelikeskustelu.
• KOULUTUKSET
Muun muassa Laurea/Vantaa ja Otaniemi, Vanajan vankila, Pelirajat´on voimavarakurssi, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Folkhälsan, luento Otavan
opiston aikuislukion opiskelijoille rahapeliongelmasta ja rahasta.
• MESSUT TAI TAPAHTUMAT
SuomiAreena, Päihdepäivät, Mielenterveysmessut, Kirkon diakoniapäivät,
Veikkaus-risteily Veikkausasiamiehille / Peluurilla risteilyllä ständis, jossa
mahdollisuus keskustella pelihaitoista sekä saada materiaalia.
• ERI RYHMIEN VIERAILUT JA KOULUTUKSET PELIKLINIKALLA

Peluuri ja Tieto ja Tukipiste Tiltti raportoivat tarkemmin viestinnästään omissa
raporteissaan.
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7) PELIKLINIKAN TOIMINNAN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT
HAASTEET 2017–2018
7.1 Peliklinikan muutto uusiin toimitiloihin
ja vaikutus asiakastyöhön
Vuosina 2010–2016 Peliklinikka toimi vuokratiloissa Helsingin keskustassa Kaisaniemessä. Peliklinikan Kaisaniemenkadun toimitilat olivat käyneet liian ahtaiksi
muun muassa siksi, että Tieto- ja Tukipiste Tiltin toiminta oli laajentunut ja sen
asiakasmäärät olivat kasvaneet merkittävästi. Kaisaniemenkadulla ei myöskään
ollut tarpeeksi kokous- ja neuvottelutiloja eikä kaikille työntekijöille kunnon työpisteitä. Lisäksi Peluurin ja Peli poikki -toiminnan laajenemisen vuoksi Kaisaniemenkadulla oli mahdotonta jatkaa.
Peliklinikka muutti tammikuussa 2017 uusiin toimitiloihin Hakaniemeen. Muutto
vaikutti vahvasti asiakastyöhön, koska asiakastyö jouduttiin pääosin keskeyttämään muuton takia. Muutto vaikutti keskeisesti Tiltin toimintaan. Uuden toimitilan
kalustesijoittelun toimivaksi saaminen oli haasteellista, vaikka uudet tilat tarjosivatkin kauan kaivattua väljyyttä ja lisätilaa ryhmätoimintoihin. Muutto vaikutti myös ennakoitua enemmän sekä Tilttiin tehtyjen ensi- että uusintakäyntien
määrään, jotka laskivat reilusti heti muuton jälkeen. Käyntimäärien notkahdus
jäi tilapäiseksi ja koski vain kevättä 2017. Tiltti panosti toiminnoista viestimiseen
monin eri tavoin tavoittaakseen yhä useamman pelihaitoista kärsivän. Muuton
aikana ainoastaan Peluurin auttava puhelin sekä Peli poikki -ohjelma toimivat
keskeytyksettä. Uusissa toimitiloissa ilmeni äänieristysongelma, ja asiakastyö
osittain keskeytyi jälleen äänieristysremontin takia keväällä 2017.
Loppuvuodesta 2018 Peliklinikalla todettiin, että toimitilat olivat taas käyneet liian
ahtaiksi uuden henkilökunnan palkkaamisen vuoksi muun muassa Peli poikki
-ohjelmaan. Peliklinikalla päätettiin kuitenkin tehdä väliaikaisia tilaratkaisuja ja
odottaa Peliklinikka-hankkeen jatkokauden (2020–2023) varmistumista.

7.2 Peli poikki -ohjelman uudistaminen ja
Tiltin Perheklubi-toiminnan käynnistäminen
7.2.1 Peli poikki -ohjelman uudistaminen
Peli poikki on Peluurin netissä toimiva ohjelma rahapeliongelmiin, ja se koostuu
kahdeksasta osasta. Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja
motivoivaan haastatteluun. Jokaiseen osaan kuuluu asiakkaan itsenäinen työskentely tehtävien parissa, keskustelu puhelimitse terapeutin kanssa ja mahdollisuus vertaistukeen ohjelman keskustelufoorumilla. Matalan kynnyksen, helpon
toteuttamisen ja hyvien tulostensa vuoksi ohjelma on ollut erittäin suosittu.
Vuonna 2018 kauan kaivattu ohjelman uudistamistyö pääsi käyntiin. Kehittämistyön tavoitteena oli parantaa ohjelman sisältöä sekä teknisiä ominaisuuksia
ja käytettävyyttä. Sisältöjä päivitettiin jokaisessa osiossa ja etenkin talous- ja
velka-asioita käsittelevä osio uudistettiin perusteellisemmin. Muita sisältöuudistuksia olivat kyselyjen, hakemuslomakkeiden ja käyttöehtojen päivittäminen;
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palautteen, yhteenvetojen ja videomateriaalin lisääminen sekä keskustelufoorumin
vuorovaikutteisuuden parantaminen. Ohjelman käytettävyyttä parannettiin niin,
että ohjelman käyttäminen on vaivattomampaa ja nopeampaa tietokoneella ja
mobiililaitteilla.
Kehittämistyön vaatima työmäärä heijastui luonnollisesti jonkin verran myös
asiakastyöhön. Ohjelman suosion takia jonot ohjelmaan ovat olleet varsin pitkiä
ohjelman koko toiminnan ajan. Keväällä 2018 jono päädyttiin poikkeuksellisesti
sulkemaan, jotta asiakastyön laatu turvattaisiin kehittämistyön ajaksi ja tulevat
asiakkaat voisivat hakea suoraan uuteen ohjelmaan. Loppukesästä asiakkaita voitiin ottaa ohjelmaan jonkin verran ja halukkaat asiakkaat pääsivät myös
myöhemmin syksyllä testaamaan ohjelman uudistunutta versiota. Yhteistyössä
asiakkaiden sekä Peliklinikan työntekijöiden kanssa tehty ohjelman testaaminen
auttoi viimeistelemään uudistetun ohjelman käyttövalmiiksi.
Uudistettu Peli poikki -ohjelma avautui 20.2.2019. Ohjelma sai yli 100 hakemusta
kolmessa viikossa. Ohjelman paikat täyttyivät nopeasti ja ohjelma suosio jatkaa
kasvuaan.

7.2.2 Tiltin Perheklubi-toiminnan
käynnistäminen
Tiltissä käynnistettiin vuonna 2017 Sininauhaliiton Perheklubi-hankkeen avustuksella Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen ongelmallisesti rahapelejä pelaaville ja heidän läheisilleen tarkoitettu Perheklubi-ryhmätoiminta. Kaksi Tiltin
asiakastyöntekijöistä kouluttautui vuoden 2016 aikana Perheklubin tukiohjaajiksi.
Ensimmäinen Perheklubi aloitti kokoontumiset heidän ohjauksessaan. Ensimmäisessä klubissa säännöllisesti käyvistä klubilaista neljä osallistui vuonna 2017
toteutettuun tukiohjaajakoulutukseen ja kaksi heistä otti vastuulleen toisen Perheklubin ohjaamisen keväästä 2019 alkaen.
Vuonna 2017 syksyllä aloitettu Perheklubi kokoontui n. joka toinen viikko, yhteensä
6 kertaa. Perheklubiin tehtiin käyntejä yhteensä 39. Kullakin ryhmäkerralla oli
mukana 5-7 osallistujaa. 41% käynneistä oli pelaajien, 31% läheisten ja 28%
tukiohjaajien tekemiä (ryhmässä oli kaksi tukiohjaajaa/kerta). Kaikki läheiskävijät
olivat puolisoita tai seurustelukumppaneita. Käynneistä 36% oli miesten ja 64%
naisten tekemiä. 78% käynneistä oli 18-34-vuotiaiden tekemiä, 18% 55-64-vuotiaiden ja 4% 35-54-vuotiaiden tekemiä.
Vuonna 2018 Perheklubi kokoontui n. joka toinen viikko, yhteensä 22 kertaa ja
sinne tehtiin käyntejä yhteensä 171. Kuhunkin ryhmäkertaan osallistui kerrallaan
4-11 osallistujaa. 33% käynneistä oli pelaajien ja 49% läheisten ja 19% tukiohjaajien tekemiä (ryhmään osallistui yhdestä kahteen tukiohjaajaa kullakin kerralla). Läheiskävijöistä suurin osa (86%) oli puolisoita tai seurustelukumppaneita,
8% vanhempia ja 6% sisaruksia. 28% käynneistä oli miesten ja 72% naisten
tekemiä. 63% käynneistä oli 18-34-vuotiaiden tekemiä, 14% 55-64-vuotiaiden,
12% yli 65-vuotiaiden ja 11% 35-54-vuotiaiden tekemiä. Neljällätoista ryhmäkerralla kävijöillä oli mukana lapsi ja viidellä ryhmäkerralla kaksi lasta.

7.3 Rahapelaaminen puheeksi – puheeksiotto,
tunnistaminen ja lyhytneuvonta -tukiaineisto
Peliklinikan kehittämistyössä 2017–2018 kävi selväksi, että rahapeliongelmien
parissa toimivilla on suuri tarve saada lisää tietoa ja konkreettisia työvälineitä
peliongelmien puheeksiottoon, tunnistamiseen ja kohtaamiseen.
Peliklinikka toteutti vuonna 2018 yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä EHYT ry:n kanssa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun
Rahapelaaminen puheeksi –tukiaineiston. Uusi tukiaineisto tarjoaa sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksiottamiseen,
ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan. Aineistossa on kolme osiota, jotka voidaan käydä läpi esimerkiksi asiakaskäynneillä. Ensimmäisessä osiossa
ohjataan rahapelaamisen puheeksiottamiseen ja mahdolliseen riskipelaamisen
tai ongelman tunnistamiseen. Toista käyntiä käsittelevässä osiossa neuvotaan
rahapelaamisen hyötyjen ja haittojen tarkastelussa sekä muutostavoitteen asettamisessa. Kolmatta käyntiä käsittelevässä osiossa keskitytään päätöksessä
pysymisen seuraamiseen sekä jatkosta sopimiseen. Tukiaineisto on luettavissa
ja ladattavissa osoitteessa http://www.julkari.fi/handle/10024/137628

7.4 Uusi Restart-hanke käynnistää digipelaajille
suunnatun toiminnan Peliklinikalla

Henkilöstö tutustui hankkeen aikana työtoveriensa työtehtäviin ja eri tiimit tekivät
kuvauksia perustehtävästään, mikä lisäsi ymmärrystä ja yhteistä tietoa. Hankkeen
aikana luotiin myös uusia työryhmiä sekä viestinnän tapoja (Peliklinikka-hankkeen Monitoimijamallin -kehittäminen -hankkeen loppuraportti sivustolla www.
peliklinikka.fi).

7.6 Peliklinikan johtamisrakenteen muutokset
ja henkilöstön vaihtuvuus
Syksyllä 2017 Peluurin ja Tiltin johtamisrakenne muuttui. Peluuriin valittiin johtava
asiakastyöntekijä, joka aloitti uudessa tehtävässään joulukuun alussa. Johtavan
asiakastyöntekijän tehtävänä on toimia lähiesimiehenä asiakastyötä tekeville sekä
johtaa ja kehittää asiakastyötä. Lisäksi hän jatkaa asiakastyötä. Tieto ja Tukipiste
Tiltin koordinaattorin työtehtäviin sisällytettiin lisäksi esimiesvastuu joulukuussa
2017. Peluurin yksikön päällikkö irtisanoutui lisäksi loppuvuodesta 2017 ja uuden
päällikön rekrytointiprosessi kesti useita kuukausia.
Peliklinikan johtamisrakenteen muutosten sekä Peluurin yksikön päällikön rekrytoinnin takia Peliklinikan johtaminen oli loppuvuodesta 2017 haasteellista. Lisäksi
työntekijöitä vaihtui ja uusia palkattiin tilalle. Peliklinikan Monitoimijamallin kehittäminen -hanke kannatteli Peliklinikan työyhteisöä loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana.

Suomessa digipelaamisen ongelmiin on ollut huonosti apua tarjolla, joten Peliklinikan palveluihin kuten esimerkiksi Peluurin Peli poikki -ohjelmaan on vuosien
varrella hakeutunut myös digipelaamisen ongelmista kärsiviä. Heitäkin on pystytty
ohjelmalla auttamaan, vaikka kaikkia digipelaamisen ominaispiirteitä ei nykyisellään pystytä huomioimaan.

7.7 Peliklinikka-hankkeen vuoden 2019
optio-oikeus sekä Peliklinikka-hankkeen
2020–2023 jatkosopimus

Tästä syystä Sininauhaliitto haki syksyllä 2018 hankeavustusta STEAlta. Vuonna
2019 osana Peluurin ja Sininauhaliiton toimintaa on käynnistynyt STEAn tukemana
digipelihaittoihin erikoistunut kolmivuotinen (2019–2021) Restart-hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat ongelmallisesti digipelejä pelaavat ihmiset, jotka kaipaavat tukea oman pelaamisen hallintaan. Hankkeen aikana muokataan alun perin
rahapeliongelmiin kehitetty Peli poikki -ohjelma digipelaajien tarpeita vastaavaksi.
Hanke on tärkeä Peliklinikalle myös sen takia, että kehittyvä teknologia tuo
mukanaan uudenlaisia rahapelaamisen muotoja. Uudet rahapelaamisen tavat
yhdistävät digitaalista pelaamista ja perinteisempiä rahapelaamisen muotoja.

Peliklinikan hankekumppanit ovat sitoutuneita Peliklinikka-hankkeeseen. Peliklinikan myötä on syntynyt keskitetty palvelupiste, johon rahapeliongelmainen asiakas
voidaan tarvittaessa ohjata perus- ja erityispalveluista. Peliklinikka auttaa myös
läheisiä 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. Peliklinikan tutkimuksen ja asiakastyön yhteys
on tärkeää, jotta voidaan kehittää parhaita mahdollisia palveluja.

7.5 Peliklinikan Monitoimijamallin kehittäminen
-hanke 2017–2018
Peliklinikalla haettiin syksyllä 2016 hankerahoitusta Työterveyslaitoksen Tukea
kehittämishankkeisiin -Työsuojelurahastosta. Työterveyslaitos hyväksyi hankehakemuksen tammikuussa 2017, ja Peliklinikan Monitoimijamallin kehittäminen
-hanke 2017–2018 käynnistyi maaliskuussa 2017.
Monen toimijan muodostamassa yhteisössä Peliklinikalla törmättiin viime vuosina
useisiin haasteisiin. Yksi isoimmista pulmista olivat taustaorganisaatioiden erilaiset
toimintatavat (esim. taustaorganisaatioiden eri ICT-järjestelmät, jotka eivät ole yhteensopivia). Myös yhteisöllisyyden puute rasitti, vaikka palvelut fyysisesti toimivat
yhteisissä tiloissa. Samaan aikaan työntekijöitä kuormitti asiakasmäärien merkittävä
kasvu. Peliklinikan työyhteisö kaipasi rakennetta työssä jaksamiseen, työviihtyvyyteen
sekä johtamiseen. Yhteistä tapaa toimia ja työhyvinvointia lähdettiin rakentamaan.
Vuoden 2018 lopussa päättyneellä hankkeella saatiin hyviä tuloksia. Hankkeessa
muun muassa luotiin pitkäjänteinen suunnitelma työssä jaksamisen ja työviihtyvyyden sekä johtamiskulttuurin kehittämiselle.
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Peliklinikan jatkokauden 2017–2018 sopimukseen kirjattiin, että hankkeessa on
optio jatkaa vuoden 2019. Peliklinikan sopimuskumppanit hyväksyivät keväällä
2018 optio-oikeuden käytön vuodelle 2019. Syksyllä 2018 Peliklinikan yhteistoimintaryhmä oli yksimielinen siitä, että Peliklinikka-hankkeelle haetaan uutta
sopimuskautta (2020–2023).
THL pyysi syyskuussa 2018 Peliklinikkaa tekemään raportin toiminnoista, jotka
eivät toteudu ja jäävät katvealueeseen vuosina 2020–2023, jos niihin ei saada
lisärahoitusta. Raportti toimitettiin THL:lle lokakuussa 2018. Raportissa mainitut
toiminnot jaettiin seuraaviin osa-alueisiin: asiakastyön uudet avaukset; tutkimus,
tiedontuotanto ja verkostotyö; verkostotyö, osaamisen jakaminen ja kehittäminen
sekä Peliklinikan monitoimijamallin kehittäminen.
Peliklinikan yhdeksän vuoden toiminnan jälkeen on selvää, että Suomessa tarvitaan ainakin yksi valtakunnallinen rahapeliriippuvuuden hoidon kehittämistyön 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.

8) PELIKLINIKAN TUOTTAMA LISÄARVO

ASIAKKAILLE

MUILLE
TOIMIJOILLE

PELIKLINIKAN
TUOTTAMA LISÄARVO

TUTKIMUKSELLE
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PELIKLINIKAN
TYÖNTEKIJÖILLE

MITÄ LISÄARVOA SYNTYY SIITÄ, ETTÄ PELIKLINIKAN ERI TOIMIJAT OVAT SAMAN KATON ALLA
A) pelaajille ja läheisille B) muille toimijoille C) peliklinikan työntekijöille D) tutkimukselle?

A) PELAAJILLE JA LÄHEISILLE
MONIPUOLISET VALTAKUNNALLISET
JA PAIKALLISET PALVELUT

ASIANTUNTEVAT
TYÖNTEKIJÄT

Peliklinikka tuottaa pelaajille monipuolisia valtakunnallisia ja
paikallisia palveluita.

Peliklinikan henkilöstön osaamista on kehitetty koulutusten, seminaarien ja kansainvälisten konferenssien avulla. Hyvällä syyllä
voi sanoa, että Peliklinikalle on kehittynyt huippuasiantuntijuutta
ja -osaamista peliongelmissa.

PELIKLINIKAN YHTEISET TILAT OVAT
MERKITYKSELLISIÄ ASIAKKAILLE

MAKSUTTOMAT PALVELUT,
JOIHIN EI TARVITSE LÄHETETTÄ

Peliklinikan käytännön asiakastyössä on vahva kokemus siitä, että
yhteiset tilat ja kokonaisuus helpottavat asiakkaiden siirtymistä
Peliklinikan palvelujen välillä. Peliklinikalla tarjotaan palveluja
moniammatillisesti. Asiakkaalle voidaan tarjota peliongelman
eri vaiheisiin Peliklinikan toiminnoista räätälöity palvelupaketti.
Yhden palvelun käyttö madaltaa hakeutumista muihin Peliklinikan
palveluihin.

Peliklinikalla on maksuttomia palveluja, joihin ei tarvitse lähetettä.
Asiakkaan oma kokemus avun tarpeesta riittää palveluihin hakeutumiseen ja avun saamiseen. Peliklinikka tarjoaa monia erilaisiin
elämäntilanteisiin sopivia palveluita.

ERIKOISTUNUT PALVELU
TAVOITTAA PELAAJAT
LÄHEISET JA PERHEET
OMANA ASIAKASRYHMÄNÄ
Peliongelma koskettaa koko perhettä. Pelaajalle hänen peliongelmastaan johtuva salailun ja häpeän taakka on raskas kantaa.
Peliklinikka tarjoaa palveluja myös läheisille. Peliklinikan tieto- ja
tukipiste Tiltissä, avohoidossa sekä Peluurin sähköisissä palveluissa (mm. auttava puhelin ja vertaispuhelin) kohdataan ja tuetaan myös paljon läheisiä. Heille ei ole tarjolla mitään vastaavaa
erikoistunutta palvelua muualla.
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Peliklinikka tavoittaa asiakasryhmiä, jotka aikaisemmin eivät hakeneet apua juuri peliongelmaansa. Vaikka rahapeliriippuvuudesta
kärsivät ovat käyttäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja,
peliongelman tunnistaminen muissa palveluissa on ollut satunnaista.
Pelaaja haluaa salata ongelmansa ja toisin kuin päihdeongelmassa, ulkoisia merkkejä ei ole, eivätkä ammattilaiset osaa kysyä
peliongelmasta. Heitä ovat esimerkiksi maahanmuuttajaasiakkaat, riskiryhmään kuuluvat pelaajat ja pelaajien läheiset.
Merkittävää on myös niiden pelaajien saaminen asiakkaaksi, joilla
ei ole rahapeliongelman lisäksi muita samanaikaisia ongelmia.

B) MUILLE TOIMIJOILLE
PELIKLINIKKA JAKAA
OSAAMISTAAN

PELIKLINIKAN VIESTINTÄ,
EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTYÖ

Yksi Peliklinikan tehtävistä on levittää rahapeliongelmiin liittyvää
erityisosaamista. Peliklinikka tekee laaja-alaista yhteistyötä, jotta sekä kuntien perus- ja erityispalvelujen työntekijät että muut
asiantuntijat voivat kasvattaa osaamistaan. Pelaajia työssään
kohtaavat ammattilaiset voivat esimerkiksi kysyä Peliklinikan
työntekijöiltä asiantuntija-apua, konsultaatiota, luentoja, alustuksia, koulutuksia tai tietoiskuja. Lisäksi ammattilaiset voivat
tehdä vierailukäyntejä Peliklinikalle.

Peliklinikalla työhön kuuluu kohdattujen ihmisten elämisen mahdollisuuksien parantaminen myös laajemmin tuomalla näkymätöntä tietoa näkyväksi päätöksentekoon ja yleiseen keskusteluun.
Peliklinikalla on vahva rooli Puhutaan rahapelaamisesta -viestintäverkostossa. Verkosto edistää aiheesta käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tekee ilmiötä näkyväksi.

TIETOJEN JA KOKEMUSTEN VAIHTO
ULKOMAISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA
Peliklinikka on kansainvälisesti poikkeuksellinen palvelukokonaisuus, josta ulkomaiset toimijat ovat kiinnostuneita. Peliklinikalla
vierailee vuosittain useita ulkomaalaisia asiantuntijatahoja. Ulkomaisten toimijoiden kanssa tehdään aktiivista tietojen ja kokemusten vaihtoa. Peliklinikalta pyydetään myös puheenvuoroja
kansainvälisiin tapahtumiin sekä tukea ja vinkkejä eri palvelujen
käynnistämiseen ulkomailla.

MONITOIMIJAMALLIN PARHAAT
KÄYTÄNTEET MUIDEN TOIMIJOIDEN
KÄYTTÖÖN
Peliklinikalla muodostuneita parhaita käytänteitä voidaan hyödyntää muissa monitoimijamalli-hankkeissa, esimerkiksi rinnakkaisalojen (päihde- ja mielenterveyspalvelut) hankkeissa.
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PELIKLINIKKA TUOTTAA UUSIA
TOIMINTAMALLEJA JA MATERIAALEJA
MUIDEN TOIMIJOIDEN KÄYTTÖÖN
Menetelmien kokeilu ja kehittäminen edellyttävät riittävän suurta asiakasmäärää sekä kehittämisorientoituneita työntekijöitä,
johon Peliklinikan kaltainen yksikkö kykenee. Peliklinikka luo
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja.
Peliklinikka on esimerkiksi vuonna 2018 tuottanut yhteistyössä
THL:n ja EHYT ry:n kanssa valtakunnallisen Riskipelaamisen ja
rahapeliongelman tunnistaminen ja lyhytneuvonta –toimintamallin
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tieto- ja tukipiste Tiltissä
on tuotettu Kokemuksia peliongelmista -tuoteperhe eli nettisivusto
(www.kokemuksiapeliongelmista.fi), pelaamisen puheeksiottoon
tarkoitetut korttipakat pelaajien ja läheisten näkökulmasta sekä
julisteet suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Tiltti on myös toteuttanut yhteistyössä YLE:n kanssa ko. nettisivustolle liitettävän audiodokumenttisarjan Kaikki pelissä. Kehittämistyö pohjaa asiakastyössä opittuun ja hyväksi havaittuun sekä
tutkimukseen ja asiakasaineistoista havaittuun tietoon.

C) PELIKLINIKAN TYÖNTEKIJÖILLE
PELIKLINIKAN ASIAKASTYÖSSÄ SYNTYVÄ
NÄKYMÄTÖN TIETO MUUTTUU NÄKYVÄKSI

PELIKLINIKKA ON TYÖNTEKIJÖILLE
NÄKÖALAPAIKKA PELIHAITTOIHIN

Eri taustaorganisaatioiden työntekijät jakavat toisilleen hiljaista,
näkymätöntä tietoa ruohonjuuritason asiakastyöstä (tietoa, jota
tutkimusdata ei ole vielä vahvistanut).

Peliklinikka on näköalapaikka pelihaittoihin ja työntekijät voivat
erikoistua peliongelmaan. Työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä,
tutustua monipuolisiin työtapoihin ja saada kollegiaalista tukea.

PELIKLINIKAN TYÖNTEKIJÖIDEN
ON HELPPO OHJATA ASIAKKAITA
PELIKLINIKAN ERI PALVELUIHIN

LUONTEVA OSAAMISEN JAKAMINEN
PELIKLINIKAN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKEN

Peliklinikan asiakkailla on lukuisia mahdollisuuksia saada apua
samasta yksiköstä. Koska henkilöstö on perillä toistensa työstä,
on helppo tarjota asiakkaille eri vaihtoehtoja ja motivoida hakeutumaan niihin. Erityistä hyötyä yhteistyöstä on havaittu tilanteissa,
joissa ihmiset empivät pitkään hoidon ja tuen piiriin hakeutumista.

PALVELUJA LÄVISTÄVÄ TUTKIMUS
HYÖDYTTÄÄ ASIAKASTYÖN TEKEMISTÄ
JA KEHITTÄMISTÄ
Peliklinikan eri palveluista kertyvää tietoa tarkasteleva tutkimus
on hyödyksi kaikille Peliklinikan työntekijöille sekä asiakastyössä
että palvelujen kehittämisessä.
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Peliklinikka mahdollistaa eri taustaorganisaatioissa työskentelevien työntekijöiden osaamisen jakamisen. Osaavat kollegat ovat
helposti saavutettavissa ja tavattavissa, kun työskennellään yhteisissä tiloissa. Kehittämisideoita ja yhteistä, ammatillista osaamista kartuttavaa keskustelua työssä kohdatuista ilmiöistä syntyy
yhteisissä kehittämistyöhön luoduissa palaverirakenteissa ja sekä
spontaanisti kahvi- ja lounastaukojen yhteydessä. Peliklinikalla on
lisäksi helppoa perustaa yhteiskehittämisen työryhmiä samaan
työyhteisöön kuuluvien kesken, vaikka työntekijät työskentelevät
eri taustaorganisaatioissa. Syvällisen ymmärryksen kehittyminen
vie aikaa, vaatii paljon asiakaskohtaamisia ja kokemuksia monenlaisista asiakastilanteista. Osaamisen ja kokemusten vaihto
synnyttävät uutta ajattelua ja tuovat uusia näkökulmia.

D) TUTKIMUKSELLE
SUOMALAISEN RAHAPELIONGELMAN
KUVAN TARKENTUMINEN

TUTKIMUSAINEISTOT PELIKLINIKAN ULKOPUOLISTEN TUTKIJOIDEN KÄYTETTÄVISSÄ

Peliklinikan suuri asiakasmäärä tuottaa merkittävää tietokantaa,
jonka kautta suomalaisen rahapeliongelman kuva sekä rahapeliriippuvuudesta kärsivän pelaajan profiili tarkentuvat.

Peliklinikan palveluiden yhteydessä asiakkailta kysytään erilaisia
tietoja tutkimuskäyttöön. Peliklinikan ulkopuoliset tutkijat voivat
hakea käyttöoikeutta aineistojen tutkimiseen.

PELIKLINIKAN ASIAKASTYÖN
KEHITTÄMINEN TUTKIMUKSEN POHJALTA

PELIKLINIKALLA TEHDÄÄN
TUTKITTAVIEN REKRYTOINTIA
ULKOPUOLISIIN TUTKIMUKSIIN

Asiakastyön ohessa syntyy rikkaita ja runsaita aineistoja rahapeliongelmasta ja sen hoidosta, joita tutkimalla ilmiötä voidaan
ymmärtää paremmin. Aineistot toimivat Peliklinikan palvelujen
suunnittelun tukena (esimerkiksi Peli poikki -ohjelman palautteet
kehittämistyön tukena). Monessa eri palvelussa kerääntyvä aineisto valottaa samaa ilmiötä useasta näkökulmasta.
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Peliklinikalla tehdään kohdennettua aineistonkeruuta ulkopuolisiin
tutkimuksiin (esimerkkinä THL:n Rahapelikysely 2016 tutkimus).
Peliklinikan asiakkaiden joukossa on mahdollista tehdä myös
kohdennettua rekrytointia muualla tehtäviin tutkimuksiin (esim.
syksyllä 2018 THL:n lääkehoitotutkimus).

YMMÄRRYKSEN LISÄÄNTYMINEN
HEIKOISTA SIGNAALEISTA

EDUNVALVONTA JA
VAIKUTTAMISTYÖ

Asiakastyöstä nousee signaaleja, joista voidaan tutkimuksen keinoin etsiä syvempää ymmärrystä. Kansainvälistä kenttää seuraava tutkija voi poimia asiakastyöhön käyttöön ajankohtaisinta
tutkimustietoa.

Peliklinikalla tehtävän tutkimustyön tavoitteena on myös rakenteellisella ja poliittisella tasolla tuoda rahapelaajan ääntä kuuluviin. Tutkimuksesta saadaan laaja-alaista asiantuntemusta
edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tueksi (mielipidekirjoitukset,
lausunnot, mediaesiintymiset, esiintymiset kansainvälisissä konferensseissa).

TUTKIMUSTYÖ ON KIINNITETTY THL:N
RAHAPELITUTKIMUKSEEN JA LAAJEMMIN
TUTKIMUSVERKOSTOIHIN

TIEDONTUOTANTO PALVELUJÄRJESTELMÄLLE JA PÄÄTTÄJILLE

Tutkimustyötä tehdään arpajaislain § 52 määritellyn mukaisesti,
kiinnitettynä THL:n rahapelitutkimukseen. Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus Socca tarjoaa mahdollisuuden yhdistää tutkimusta myös sosiaalityön käytäntö- ja vaikuttavuustutkimukseen.

Peliklinikan tiedontuotanto valottaa rahapelaamisen osatekijöihin
liittyviä asioita päättäjien ja palvelujärjestelmän suuntaan (esim.
STM:n pyyntö syyskuussa 2018 Peliklinikan asiakaskunnan kokemuksista liittyen e-arpoihin). THL voi hyödyntää Peliklinikalla
kertyvää tietoa lausunnoissa pelisääntöjen muutosesityksistä.

LIITE 1
PELIKLINIKAN YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2017		

PELIKLINIKAN YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2018		

A-klinikkasäätiö:
Kehittämisjohtaja Ari Saarto (31.12.2017 asti)			
(Varahlö: markkinointi- ja viestintäjohtaja Aino Majava / 31.12.2017 asti)
Helsingin kaupunki:
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen, varapuheenjohtaja
(Varahlö: psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö Sirpa Kurkela)

A-klinikkasäätiö:
Kehittämiskoordinaattori Henna Vuorento (1.1.2018 lähtien)		
(Varahlö: kehittämiskoordinaattori Tiia Ruokosalo / 1.1.2018 lähtien)
		
Helsingin kaupunki:
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen
(Varahlö: psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö Sirpa Kurkela)

Sininauhaliitto:
Toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, puheenjohtaja		
(Varahlö: kehittämis- ja tutkimuspäällikkö Pekka Lund)

Sininauhaliitto:
Toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, puheenjohtaja		
(Varahlö: kehittämis- ja tutkimuspäällikkö Pekka Lund)

SOCCA:
Johtaja Pirjo Marjamäki
(Varahlö: tiedottaja Riitta Ropo)

SOCCA:
Johtaja Pirjo Marjamäki (toukokuuhun 2018 asti)
Vs. johtaja Arto Rautajoki (15.5.2018 lähtien)		
(Varahlö: tiedottaja Riitta Ropo)

Sosped säätiö:
Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki
(Varahlö: päällikkö Jari Hartikainen)
THL:
Erikoissuunnittelija Minna Kesänen (loppuvuodesta 2017)
Johtava asiantuntija Saini Mustalampi (syksyyn 2017 asti)
(Varahlö: johtava asiantuntija Saini Mustalampi / loppuvuodesta 2017)
(Varahlö: kehittämispäällikkö Airi Partanen / syksyyn 2017 asti)
Vantaan kaupunki:
Erikoissuunnittelija Minna Kesänen (loppuvuodesta 2017)
Johtava asiantuntija Saini Mustalampi (syksyyn 2017 asti)
(Varahlö: johtava asiantuntija Saini Mustalampi / loppuvuodesta 2017)
(Varahlö: kehittämispäällikkö Airi Partanen / syksyyn 2017 asti)

Sosped säätiö:
Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki
(Varahlö: päällikkö Jari Hartikainen)
THL:
Erikoissuunnittelija Minna Kesänen
(Varahlö: johtava asiantuntija Saini Mustalampi)
Vantaan kaupunki:
A-klinikkatyön johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund (5.3.2108 lähtien)
A-klinikkatyön yksikön päällikkö Pia Heiskari (4.3.2018 asti)
(Varahlö: johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund / 4.3.2018 asti)

Sihteeri: projektipäällikkö Corinne Björkenheim Socca / Peliklinikka
Sihteeri: projektipäällikkö Corinne Björkenheim Socca / Peliklinikka
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LIITE 2
TÄRKEIMMÄT JULKAISUT JA
TOIMINTAA KÄSITTELEVÄT SELVITYKSET
Selvitykset ja raportit
Salonen A., Lind K., Castrén S., Heiskanen M., Lahdenkari M., Alho H.
Peliklinikan asiakkaiden rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet: Rahapelikyselyn 2016–2017
perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa (2019),
http://www.julkari.fi/handle/10024/137805
Silvennoinen I., Sjöholm M. ja Vuorento H. (2016),
Peluuri vuosiraportti 2017
Björkenheim C., Heiskanen M., Kämppi J. ja Pajula M.,
Peliklinikan toimintakatsaus 2015–2016
Pajula M., Sjöholm M. ja Vuorento H.,
Peluuri vuosiraportti 2015–2016
Heiskanen, M. (2018)
Talous- ja velkavaikeuksien kohtaaminen rahapeliongelmissa
auttavissa tuki- ja hoitopalveluissa.
Peliklinikka. http://peliklinikka.fi/wp-content/uploads/2018/01/Talous-ja-velkavaikeuksien-kohtaaminen-rahapeliongelmissa-auttavissa-tuki-ja-hoitopalveluissa-Maria-Heiskanen-2018.pdf

Tukiaineistot, taustapaperit,
analyysit ja suunnitelmat
Björkenheim C., Castrén S., Jaakkola T., Kesänen M., Pietilä E., Ränninranta R.,
Saariluoma O. ja Wuorio S. (2018)
Rahapelaaminen puheeksi -Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta.
Pelihaitat – Tukiaineisto. THL
Björkenheim C., Heiskanen M., Kämppi J., Ränninranta R., Silvennoinen I.,
Peliklinikka 2020–2023? -suunnitelma
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