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Yhteistyömme lähtökohdat

Tavoitteemme & yhteistyön tuotokset

Yhteistyömme tavoitteena on kuvata ongelmallisesti pelaavan 

läheisen palvelupolku. Fokuksessa on läheisen monikanavainen 

kokemus nykytilanteessa. Tavoitteena on myös kartoittaa viestintään 

liittyviä kipukohtia ja madaltaa kynnystä olla Peliklinikkaan yhteydessä 

eri kanavissa.

Tuotokset

Tuotoksena yhteistyöstämme syntyy ymmärrys ongelmallisesti 

pelaavan läheisen näkökulmaan Peliklinikan tarjoamaan tukeen ja 

nykyisten palveluiden kipupisteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. 

Ymmärrys kuvataan ‘end-to-end’ -palvelupolkuna (mitä tapahtuu 

ennen palvelun piiriin tulemista, sen aikana ja sen jälkeen). 

Haluamme erityisesti selvittää, mikä voisi olla läheisen oman tuen ja 

avun tarve hänen omasta näkökulmastaan. 

Taustaa ja Peliklinikan haaste

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, 

joka tarjoaa apua myös muusta digitaalisesta pelaamisesta ja 

internetin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin. Peliklinikalla tarjotaan 

monipuolisesti palveluja ongelmallisesti pelaaville, heidän läheisilleen 

ja heidät kohtaaville ammattilaisille. 

Haaste

Ongelmallisesti pelaavan läheisen rooli rahapelaamisesta kärsivän 

henkilön rinnalla on raskas paitsi henkilön oman hyvinvoinnin 

kannalta, myös monenlaisten sosiaalisten, taloudellisten ja 

terveydellisten haittojen sijaiskärsijänä. Jotta resurssit ja asiakastyö 

voidaan kohdentaa oikeisiin kohtiin Peliklinikan palveluissa sekä 

tavoittaa läheiset entistä paremmin, tarvitaan ymmärrystä siitä, mitkä 

asiat tuottavat erityistä arvoa tai vähentävät peliongelmaan liittyviä 

haittoja läheisen näkökulmasta. Ongelmallisesti pelaavan läheisestä 

ei ole tällä hetkellä olemassa paljoa tutkimusta ja Peliklinikan 

henkilökunnan hiljainen tieto on merkittävää.



Kokonaiskuvan muodostaminen
läheisen palveluihin ja tarpeisiin liittyen

2
Nykytilan ymmärryksen täydentäminen asiantuntijoiden
näkökulmasta

Peliklinikan projektitiimin ja yhteistyökumppaneiden (Peluuri, 
Tieto- ja tukipiste Tiltti, Sosped, Sovatek, THL, Takuusäätiö, 
A-klinikkasäätiö ja Peliklinikan avohoito) kanssa haastatteluista
ja fokusryhmästä nousseiden teemojen käsittely ja 
palvelupolun täydentäminen. 

• Jakaa tietoa asiantuntijoille ja heidän kesken
• Luoda yhteistä näkymää nykytilanteeseen
• Täydentää jo kerättyä ymmärrystä ja tuoda

asiantuntijoilla oleva hiljainen tieto nykytilan kuvaukseen
• Tunnistaa eri polun vaiheisiin ja tarpeisiin liittyviä

palveluita
• Tunnistaa kipupisteitä ja kehityskohteita

1
Ongelmallisesti pelaavan läheisen ymmärtäminen

Asiakkaiden fokusryhmäkeskustelu ja yksilöhaastattelut 

läheisen näkökulman hahmottamiseksi. 

• Minkälaisia vaiheita, asioita ja tunteita läheisten 

näkökulmasta tilanteeseen liittyy? 

• Minkälaisia tarpeita, toiveita ja pelkoja on, jotka palveluissa 

tulisi huomioida?

• Miten läheisille suunnatut palvelut toimivat ja saavutetaan 

nykyään?



Aineisto

Syvähaastattelut ja fokusryhmä

Ollaan kiinnostuneita ongelmallisesti pelaavien henkilöiden omaisista ja 

heidän kokemuksistaan, tunteistaan, ajatuksistaan ja tarpeistaan -> 

tarkoituksena ymmärtää paremmin, miten nykyiset läheisille suunnatut 

palvelut koetaan ja miten niitä pitäisi kehittää, miten niiden piiriin pääsee, 

pitäisikö olla jotain uutta/ muuta kuin nyt on jne. 

Käsitellyt teemat:

• Tausta

• Pelaamisen havaitseminen, tietoisuus asiasta

• Tiedon jälkeen

• Avun hakeminen

• Palveluiden toimivuus & taso

• Omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen

• Tunteiden käsittely ja lähipiiri/ muiden asenteet

• Ajatukset tulevaisuudesta

Osallistujat

Haastattelut

• Tytär, jonka äiti on pelaaja (pelasi koko tyttären lapsuuden ja 

nuoruuden), asuivat Mikkelin seudulla ja nykyään tytär opiskelee 

Joensuussa, ei vertaistuen piirissä, kokemusasiantuntija

• Äiti, jonka aikuinen poika pelaa (on pelannut 13v asti), asuvat 

pääkaupunkiseudulla, ei vertaistuen piirissä

• Äiti, jonka aikuinen poika pelaa (pelannut pitkään), Joensuun alue, 

ei vertaistuen piirissä

Fokusryhmä, Perhe-klubin asiakkaita pääkaupunkiseudulta

• 1 mies, jonka ex-vaimo on pelaaja

• Äiti, jonka aikuinen poika on pelaaja

• Sisko, jonka veli on pelaaja (ei ole lopettanut)

• 2 naista, joiden miehet ovat pelaajia, perheessä pieniä lapsia



Tulokset
Ongelmallisesti pelaavan läheisen
tarpeet ja palvelupolku



Läheisten kokemuksia ja
tarpeita palveluihin liittyen



Läheisten kokemuksia ja tarpeita palveluihin liittyen

Tunnetilat vaikuttavat tiedon 
omaksumiseen ja oman avun 
tarpeen tunnistamiseen. 

Läheinen jää usein avun 
ulkopuolelle, koska fokus on 
pelaajassa ja hänen 
auttamisessaan. 

Ongelman tunnistamisen ja avun 
hakemisen välillä menee aikaa.

Oivallus oman avun tarpeesta ei 
synny heti vaan vaatii usein 
‘romahduksen’.

Tarvitaan oikeaan aikaan oikeaa 
tietoa ja ohjausta seuraavaan 
vaiheeseen, sillä tiedon 
omaksuminen alussa on vaikeaa. 
Ei ole palvelupolkuja tai -
suunnitelmia, jotka antaisivat 
näkymää tulevaisuuteen. 

Häpeä, syyllisyys ja 
ymmärtämättömyys läheisen 
omasta avuntarpeesta ovat 
esteenä palveluihin 
hakeutumiselle.

Häpeä ja syyllisyys saa 
peittelemään asiaa ja tekee avun 
hakemisesta vaikeaa (iso kynnys). 
Ensimmäisellä kontaktipisteellä on 
todella suuri vaikutus, osaako 
tarttua oikealla tavalla asiaan vai ei.

Ulosottoon tai lastensuojeluun liittyy 
ahdistavia ja pelottavia mielikuvia, 
jonka takia sitä vältetään 
viimeiseen asti. Samalla 
mahdollistetaan pelaaminen 
maksamalla velkoja ja lainaamalla 
rahaa.

Erityisesti yksinhuoltaja saattaa 
pelätä yhteyden ottamista 
lastensuojeluun - pelko 
huostaanotosta.

Tietoa ongelmallisesta 

pelaamisesta on paljon

jos osaa itse etsiä, mutta 

läheisen palvelut eivät löydy 

helposti.

Pelaamiseen liittyvää tietoa mm. 

esitteitä, tutkimuksia, kirjallisuutta, 

podcasteja on paljon ja ne koetaan 

hyviksi ja ymmärrettäväksi. Tieto 

on kuitenkin hajallaan eri sivustoilla 

(THL, Peliklinikka, Peluuri) ja 

läheinen joutuu etsimään sen itse.

Läheisten näkökulma ja olemassa 

olevat palvelut heille eivät ole 

tiedossa tai helposti 

ymmärrettävässä muodossa. 

Ongelmallinen pelaaminen koetaan 

tabuksi, josta ei puhuta ainakaan 

läheisen näkökulmasta riittävästi.

Talousvaikutukset ulottuvat

pelaajan lähipiiriin.

Pelaaminen aiheuttaa merkittäviä

taloudellisia haasteita. Usein

pelaaja hakee pikavippejä

pelaamisensa rahoittamiseen.

Pelaajan läheiset saattavat ottaa

pelaajan velkoja maksettavaksi

ulosoton ja maksuhäiriö-

merkintöjen pelossa. Saatetaan

myös kuvitella, että ongelma

poistuu kun velat on kuitattu.

Pelaajalla tai hänen läheisellään

saattaa olla vääristynyt kuva

esim. ulosotosta ja sen

vaikutuksista.

Pelaajan ja läheisen suhde 

muuttuu pelaamisen takia 

usein ongelmalliseksi. 

Pelaajat elävät kaksoiselämää ja 

ovat taitavia valehtelijoita. 

Pelimaailmasta haetaan mm. 

pakopaikkaa ja mielihyvää 

vaikeassa elämäntilanteessa. 

Läheinen joutuu usein sekä 

ongelmien sijaiskärsijäksi että 

tukihenkilöksi.

Läheisen ja pelaajan suhde vaatii 

jälleenrakentamista riippumatta, 

mikä suhde on kyseessä (lapsi, 

puoliso, vanhempi, sisarus). 

Erityisesti luottamuksen 

rakentaminen uudelleen ja irti 

pääseminen pelaajan huoltajan 

roolista koetaan tärkeiksi.



Läheisten kokemuksia ja tarpeita palveluihin liittyen

Ongelman suuruus ja 
toipumisprosessin pituus 
yllättää monet.

Ongelmallisesti pelaamiseen ei 
tartuta riittävän ajoissa riittävällä 
vakavuudella. Alussa on vahva 
toiveikkuus siitä, että ongelma 
hoituu laskujen maksamisella ja 
ehkä muutamalla käynnillä 
päihdeklinikalla tms.

Pelaamisesta pois pysyminen 
vaatii apua ja jatkuvaa tukea 
läheiseltä jopa vuosien 
(loppuelämän) ajan.

Läheisen omista ns. haitallisista 
toimintatavoista erossa pysyminen 
ja itsestä huolehtiminen vaativat 
myös jatkuvaa tukea ja 
muistuttajaa, ettei lipsu takaisin 
vanhoihin tapoihin. 

Vertaistuki auttaa

monella tapaa.

Vertaistuen merkitys (läheiset & 

pelaajat) asian käsittelyssä ja 

tiedon vaihdossa mm. eri 

palveluista, koetaan yhdeksi 

tärkeimmäksi asiaksi 

toipumisessa.  Se auttaa mm. 

katsomaan omia tunteita 

ulkopuolelta sekä päästämään irti 

mahdollistajan roolista.

Toiset haluavat kuulla 

pidemmällä prosessissa olevia ja 

toiset arvostavat vertaisryhmän 

monipuolisuutta. Myös entisiltä 

pelaajilta opitaan.

Pelaajan ja läheisen tunteiden 

eriaikaisuus vaikeuttaa 

vuorovaikutusta.

Pelaamisen tultua ilmi, pelaajalla 

usein helpotuksen tunne kun taas 

läheiselle tilanne tulee shokkina.

Läheisellä on tilanteessa paljon 

kysyttävää mm. Miksi aloitit 

pelaamisen, johon pelaajalla ei 

usein ole vastausta. Se, ettei 

pelaajalla ole vastauksia saattaa 

vaikuttaa läheisestä 

välinpitämättömyydelle ja 

puolestaan tulehduttaa suhdetta 

entisestään.

Kuinka ottaa mukaan eri 

tasoisia läheisiä

Pelaaminen vaikuttaa monen eri 

tahon elämään. Etäämmällä 

olevat henkilöt, kuten esimerkiksi 

isovanhemmat tai muut 

sukulaiset usein tunnistavat, että 

jotain on vialla, mutta heidät 

suljetaan ulkopuolelle. 

Etäämmällä olevat henkilöt 

saattavat kaivata tukea ja 

keskusteluapua aivan yhtä lailla 

kuin pelaajaan läheinenkin. Heitä 

myös hyödyttää tieto siitä, miten 

he parhaiten pystyvät tukemaan 

perhettä ilman, että 

mahdollistavat pelaamista. 

Pelaajan lähimmäiselle muiden 

henkilöiden tuki ja taakan 

jakaminen on arvokasta.

Palveluiden saatavuus.

Palveluita on saatavilla paljon 

verkon kautta. Haasteeksi 

muodostuu kohtaamispalvelut, 

missä läheinen kohdataan ja hän 

saa henkilökohtaista neuvontaa, 

tukea ja apua. 

Valtakunnallisissa puhelin- ja 

nettipalveluissa haasteeksi 

muodostuu se, että on tuurista 

kiinni, tietääkö vastaaja juuri 

peliriippuvuudesta.



Tunteet vaihtelevat usein pelon, häpeän, 
syyllisyyden ja vihan eri sävyjen välillä

Tunteet

“Se häpeä on kaikista 

kauhein.”

Tunteet

"Syyllisyyden tunne vaihtoi 

suuttumukseen ja sitten 

tasoittui ymmärrettä-

vyydeksi niin että halusi 

ratkaista.” 

Tunteet

"Sitä ajattelee siinä, että se 

toisen ongelma on 

sellainen asia, joka pitäisi 

saada ratkaistua. Ja kun 

nää taloudelliset asiatkin 

vaikuttaa niin pitkään, että 

kun on niin sidottuna tähän, 

että kun ei hoida omaa 

talouttaan ja työtään hyvin, 

niin on paljon stressiä siitä 

läheisestä. Ja jos se tilanne 

jatkuu pitkään, niin eihän 

se tilanne ole hyväksi.”

Arki pelaajan kanssa

”Kerran yöllä hän soitti 

kaikille perheenjäsenille ja 

sanoi että hän elää 

valheessa koko ajan. 

Vanhin poika hätääntyi niin 

että S on tekemässä jotain 

itselleen, se oli todella outo 

puhelu.”

Arki pelaajan kanssa

“Mä itseasiassa toivoin että 

mut olisi otettu huostaan, 

teini-ikäisenä hain sitä että 

pääsisin pois kotoa koska 

siellä oli todella raskasta. 

Myöhemmin kun puhuin 

äidin kanssa, niin hän 

pelkäsi että mut otetaan 

huostaan.”

Arki pelaajan kanssa

“Pyrittiin pitämään kulissit 

kunnossa ja raha meni 

pelaamiseen niin ei ollut 

rahaa ruokaan.”

Arki pelaajan kanssa

“Kafkamainen leffa, jossa 

vaan asioita tapahtuu”

Aiheeseen liittyy vahvoja tunteita, jotka vaikuttavat 

palvelutarpeeseen ja kykyyn ottaa vastaan apua.



Vaikutus lähipiiriin ja tunteiden
eri rytmisyys

Läheinen, joka 

suurimman

vaikutuksen piirissä 

esim. puoliso ja lapset
Pelaaja

Läheinen, joka kantaa 

huolta muttei saa 

tietoa tai ole ihan 

lähipiirissä esim.

Vanhemmat ja 

Isovanhemmat

Helpotus

Pettymys

Shokki

Häpeä

Pelko

Huoli

Epätietoisuus

Yksi asiantuntijoiden 

tunnistama haaste läheisen ja 

pelaajan toipumiselle ja heidän 

välisensä suhteensa uudelleen 

rakentamiselle on tunteiden 

erirytmisyys: pelaajalle asian 

ilmitulo saattaa olla helpotus, 

kun läheiselle se nostaa esiin 

monia pelkoja ja uhkakuvia 

tulevaisuuteen. Vaikka 

vaikutukset ovat usein 

laajemmat, kuin yksi läheinen, 

monet läheiset jäävät myös 

tilanteen ulkopuolelle.



Tilanteeseen liittyvät
vaiheet – läheisen polku



Läheisen polku tarjoaa linssin pohtia
alueellisia ja valtakunnallisia palveluita

Monet tarjolla olevista palveluista voivat auttaa polun eri 

kohdissa oleviin palveluihin. Polku tarjoaakin työkalun pohtia 

oman alueen palveluita. Mitä palveluita alueellamme on eri 

vaiheisiin ja tarpeisiin? Miten ja missä niistä kerrotaan? 

Osataanko tällä hetkellä huomioida läheisen tunteet 

mahdollisimman hyvin viestinnässä ja palvelutarjonnassa? 

Missä omalla alueellamme on suurimmat puutteet ja 

kehityskohteet? Missä olemme jo vahvoja?

Läheisten kokemukset ovat yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat 

monet seikat kuten suhde pelaajaan, taloudellinen tilanne, 

kuinka kauan pelaaminen on jatkunut, onko sitä yritetty 

katkaista aiemmin tai onko pelaaja edes halukas lopettamaan. 

Läheisen polku kuvaa yleisimmät vaiheet epäilyksestä 

toipumiseen ja niihin liittyviä tarpeita ja tunteita, jotka 

vaikuttavat oman tilanteen arviointiin ja sopivien palveluiden 

saantiin. 



Tyypilliset vaiheet läheisen polussa

1
Epäilys ongelmasta

2
Tietoisuus pelaamisesta

6
Palveluiden käyttäminen

7
Tulevaisuus

4
Avun hakeminen

3
Tiedon etsiminen

5
Avun piiriin

tuleminen



Tyypilliset vaiheet läheisen polussa 1/3

1 2
Epäilys ongelmasta

Tunteet

• Epäluulo

• Epäilys

• Kriisi

Tarpeet

• Miten tunnistaa ongelmallisesti pelaava

• Tietoa läheiselle siitä, miten hän voi toimia

Tietoisuus pelaamisesta

Tunteet

• Epäusko

• Hämmennys

• Pettymys pelaajaan

• Shokki ja järkytys

• Itsesyytökset, syyllisyyden tunne tilanteeseen ja ettei ole huomannut aiemmin

• Tunteiden ambivalenssi: rakkaus - viha

• Loukkaantuminen

Tarpeet

• Tietoa peliriippuvuudesta

• Tietoa peliriippuvuuden “oireista”

• Helposti omaksuttavaa ja palasteltua tietoa -> kyky ottaa vastaan tietoa tässä 

vaiheessa rajallinen

• Tietoa läheisen vaihtoehdoista ja siitä, miten suhtautua läheiseen

Triggerit

• Ulosottokirjeet

• Pikavippilaskut

• Pelaaja pyytää tai lainaa rahaa pelaamiseen



Tyypilliset vaiheet läheisen polussa 2/3

3 4 5
Tiedon etsiminen

Tunteet

• Häpeä tilanteesta

• Hätä tulevaisuudesta

• Suru ja pettymys pelaajaan

• Ahaa-elämykset, kun löysi syitä käytökselle

• Shokki

• Itsesyytökset

• Kontrollin puute

• Stressi tilanteesta ja tulevasta

• Kyllästyminen aiheeseen

Tarpeet

• Tietoa peliongelman yleisyydestä

• Tietoa peliriippuvuuden oireista ja mahdollisista syistä

• Tietoa auttavista tahoista

• Tietoa helposti omaksuttavassa muodossa ja palastellusti

• Tietoa velkaneuvonnasta, ulosotosta jne.

• Matalan kynnyksen palveluista

• Miten suhtautua pelaajaan, jolla on ongelma

• Miten suhtautua riippuvuusongelmaan

• Tukea omien rajojen suojelemiseen

Avun hakeminen

Tunteet

• Shokki ja huoli

• Itsesyytökset tilanteesta

• Häpeä

• Ajatus, että ongelma on nopeasti ratkaistavissa

• Pelko ja epätietoisuus tulevasta

• Suuttumus pelaajaa kohtaan

Tarpeet

• Tietoa läheisen roolista

• Helposti omaksuttavaa ja palasteltua tietoa saatavilla

• olevista palveluista

• Kokemustarinoita

• Tietoa “prosessin” eri vaiheista, erityisesti siitä, mistä

• kannattaa aloittaa

• Pelaaja hoitaa itseään, läheinen itseään – miten

hoidetaan pelaajan ja läheisen välistä suhdetta?

• Pelaajan oma vastuu toipumisesta

Kynnys avun hakemiseen korkea

Avun piiriin tuleminen

Tunteet

• Epäusko

• Häpeä

• Turtuminen tilanteeseen

• Toivon herääminen

• Helpotus kun pääsee puhumaan

• Fiilis “yksi pisimmistä matkoista on tulla hakemaan apua”

Tarpeet

• Empatian tarve on suuri “Miltä sinusta tuntuu?”

• Kuulluksi tuleminen

• Lämmin ja hyvä kohtaaminen

• Läheisen roolin ymmärtäminen

• Ammattilaisen tuki ja arviointi muun avun tarvitsemiseen

• Vertaistuki eri vaiheissa olevilta 

• Tukea talouden suunnitteluun

• Molempien oman itsensä hoitamisen vastuu

• Täytyy olla mahdollista antaa palautetta palvelun tarjoajalle: 

auttavatko käynnit, mitä muuta tarvitaan



Tyypilliset vaiheet läheisen polussa 3/3

6 7
Palveluiden käyttäminen

Tunteet

• Ymmärrys

• Toiveikkuus

• Helpotus

• Pettymyksestä yli pääseminen

• Turhautuneisuus

• Viha

• Tunteet aaltoilevat

Tarpeet

• Riippuu, onko pelaaja päässyt eroon tai yrittääkö edes 

• Suhteiden ja luottamuksen uudelleen rakentaminen pelaajaan

• Vertaistuki

• Tukea ja tietoa itsestä huolehtimisen tueksi

• Tietoa siitä, miten pelaajaa kannattaa tukea

• Me- hengen tukeminen: suhteen hoito, tulevaisuus yhdessä

Tulevaisuus

Tunteet

• Epävarmuus tulevaisuudesta

• Pelko pelaajan repsahtamisesta ja hyvinvoinnista

• Toiveikkuus

Tarpeet

• Luottamuksen rakentaminen

• Vertaistuki

“Mitä sitten kun kaikki velat on maksettu ja on taas rahaa?”



Läheisten kokemuksia polun
eri vaiheissa 1/3

Tietoisuus pelaamisesta

“Mitä minä olen tehnyt väärin?” “Miten 

olen näin viallinen äiti,

että näin tapahtui?”

Tietoisuus pelaamisesta

”Epätoivo oli ensimmäinen tunne,

kun pelaaminen kävi esiin. Ei ollut 

tuttu aihe entuudestaan.”

Tiedon etsiminen

“Mä en ainakaan edes tiedä, mitä 

kaikkea on tarjolla.”

Tiedon etsiminen

“Mulle on ollut vaikeaa löytää tietoa, 

mutta siihen saattaa olla oma olo 

syynä, että se oli jotenkin vaikeaa.”

Tietoisuus pelaamisesta

“Ongelmia oli ollut jo aika pitkään ja 

koin ahaa-elämyksen siinä hetkessä ja 

palat alkoivat loksahtelemaan 

kohdalleen.” 

Tiedon etsiminen

“Kun ihminen lukee jotain hädässä, 

niin pitää olla sisäistä silitystä, lämpöä 

ja ymmärrettävää ja ohjaavaa.”

Tiedon etsiminen

“Ihmettelen, ettei yksityiset tunnista, 

että tähän on tarve

ja maksukykyisiä.” 

Avun hakeminen

“Poika oli silloin kolmetoista. Oli tosi 

kivoja ihmisiä mutta sanoi vaan, että 

älä pelaa. Ei laittanut hoitoputkeen, 

oltaisiin säästetty silloin kaikki."



Avun hakeminen

“En mäkään ollut ajatellut, että itse 

tarvitsisin apua, mutta sitten sitä alkoi 

rakentamaan omassa päässä kaikkia 

mielikuvia, eikä kaveritkaan ymmärrä 

tätä, niin tajusin, että kyllä sittenkin 

tarvin apua.”

Avun hakeminen

“Prosessi pitäisi rakentaa niin, että 

ihminen tulee kuulluksi ei 

paasattavaksi.”

Palveluiden käyttö

“Mulle merkityksellinen oli A-klinikka 

jossa keskityttiin läheisen rooliin.” 

Avun hakeminen

“Hän rupesi selittämään mulle mitä 

pelaaminen on ja mitä pelaajaan 

omainen tuntee. Pitäisi kysyä miltä 

susta tuntuu. Se joka tulee, niin sen 

matka on aina pidempi kuin se joka 

ottaa vastaa koska se ensivaikutelma 

on kriittinen. Ei menty uudestaan.”

Avun piiriin tuleminen

“Äiti inspiroitui myös hakemaan  [apua] 

ja tajusi, että mä en ehkä enää 

jatkossa autakaan.”

Palveluiden käyttö

“Tykkään siitä THL aineistosta, lista 

mitä läheinen voi tehdä ja se oli 

helppo ja konkreettinen ottaa 

käyttöön.”

Avun hakeminen

“Yritin saada äitiä hoitoon ja he tarjosi 

mulle keskusteluaikaa. Eka kynnys oli 

aika iso, mut on kasvatettu sellaisessa 

perheessä missä ei olla puhuttu.”

Läheisten kokemuksia polun
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Avun hakeminen

"Olin huojentunut kun löysin netistä, 

että on läheisten ryhmiä ja Vantaalla 

sosiaaliterapeutti, jolta voi varata 

aikoja.” 



Palveluiden käyttö

“En mä ainakaan silloin kolme vuotta 

sitten ajatellut, että kävisin täällä näin 

pitkään, mutta niin siinä vaan kävi."

Tulevaisuus

“Kyllä sen huomaa, että itsestäänkin 

pitää pitää huolta, että jaksaa tukea 

toista.”

Tulevaisuus

"En ymmärtänyt että tämä vie aikaa

ajattelin että käydään kerran tai kaksi

klinikalla, havahduin siinä vaiheessa

2 v päästä kun olin hakenut apua että

tämä ei ole lyhyt reitti.”

Tulevaisuus

“Minulle on ollut selkeää, että varmaan 

loppuikä täällä käydään.” 

Palveluiden käyttö

“Nyt Kampissa, jossa ryhmässä käy ja se 

matka on ollut raskas ja pitkä, se meni 

kuitenkin sinne että ei oo kokenu sellaista 

lämpimämpää ja ihmisiä. Menee joka 

maanantai sinne ja se on ollut sille kaikista 

suurin juttu. Sillä on vapaa päivää aina 

sunnuntai ja maanantai, niin ei voi osallistua 

mihinkään oikein.”

Palveluiden käyttö

“Ei toimisi verkossa, on tärkeää, että 

on paikka mihin tulla ja että on samat 

ihmiset, jotka pysyy. Ei tarvitse joka 

kerta aloittaa alusta. Ja on tärkeää, 

että ohjaajat on aina samat. Ei tää olis 

perheklubi, jos tää toimis jotenkin eri 

tavalla.”

Tulevaisuus

“Kokemusasiantuntijan koulutuksessa 

keskityttiin esim. mitä sanotaan 

medialle ja miten jäsentää omaa 

tarinaa niin, että sen kertominen ei 

aiheuta tunnemyrskyä.” 

Tulevaisuus

“Meillä on yhteinen lapsi, niin välillä 

pistää miettimään, että tilanne on 

absurdi kun maksan elareita ja hän on 

mulle kuitenkin ison summan velkaa.”

Läheisten kokemuksia polun
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Läheisten
palvelut



Palvelukokonaisuudet

Läheiset tarvitsevat palveluita erityisesti neljään eri tarpeeseen. 

Niiden aikajänne ja palvelukanavat vaihtelevat tarpeen mukaan.

Mikä tahansa näistä neljästä teemasta voi olla läheiselle

ensimmäinen kosketuspiste aiheeseen ja palveluihin. Usein

palveluiden tarve lähtee pelaamisesta ja pelaajaan keskittymisestä

tai taloudellisten asioiden järjestelyistä. Tässä yhteydessä oleellista

tietoa on mm. miten läheinen voi suhtautua pelaamiseen esim. 

mahdollistaa pelaamisen maksamalla lainat sekä antamalla oikeaa

tietoa ulosottoon yms. liittyvistä asioista. Pikkuhiljaa läheinen on 

valmis kohtaamaan myös oman avun tarpeensa ja hyvinvointinsa. 

Pelaajan ja läheisen suhde vaatii pitkäjänteistä uudelleen

rakentamista.

Palvelut voivat sisältää mm.

• Tietoa

• Neuvontaa

• Esimerkkejä

• Keskustelua

• Vertaistukea

• Terapiaa

Tietoa ja

ymmärrystä

rahapelaamisesta

Läheisen terveys,

hyvinvointi ja

sosiaalinen

tuki

Läheinen-pelaaja

-suhde

Talous ja

velka-asiat

Läheinen



Saatavilla olevat palvelut

Paikalliset

(sopivat polun kaikkiin vaiheisiin)

• A-Klinikat tarjoavat avohoitoa

• Peliklinikan avohoito (Helsinki, Vantaa, 

Kauniainen)

• Kuntien omat sosiaali-, mielenterveys & PD 

palvelut

• Kuntien ja yksityisten oikeusapu erityisesti

taloudellisissa kysymyksissä

• Kuntien talous- ja velkaneuvonta

• Kuntien kriisipäivystys

• Pelirajat'on vertaisryhmät

• KRAN vertaisryhmät + 

kokemusasiantuntijakoulutukset ruotsiksi

• Pelikuntoutuskurssi, jolle myös läheiset

voivat osallistua yhdessä pelaajan kanssa

• Seurakuntien Diakoniatyö

• Terveyspalveluiden nettisivut

• Yksityiset psykoterapeutit

• Tieto ja Tukipiste Tiltti, tiltti.fi

Valtakunnalliset

(sopivat polun kaikkiin vaiheisiin)

• Hertta-foorumi

• Kelan tukema terapia

• Kriisipuhelin

• mielenterveystalo.fi

• peluuri.fi (OmaPeluuri, auttava puhelin)

• paihdelinkki.fi

• pelirajaton.fi

• Pelirajaton vertaisryhmät

• peliklinikka.fi

• Päihdelinkki

• Pelirajaton vertaispuhelin

• www.kantamo.fi

• Seurakuntien diakoniatyö

• Takuusäätiö

• THL:n verkkosivustolla oleva materiaali

• Tuetut lomat perheille -pelirajattoman kautta 

ilmoittautuminen
Verkkopalveluita ja puhelintukea on saatavilla

valtakunnallisella tasolla hyvin. Haasteeksi

muodostuvat kohtaamispalveluiden

saatavuus ja tasalaatuisuus.

Mahdollisia paikkoja tunnistaa 

ongelma ja tarjota apua

(ei vielä toimi tässä kovin hyvin, sopivat erityisesti 

polun alkupäähän)

• Aikuissosiaalityö 

• Armeijan lääkärintarkastus

• Kela

• Kouluterveydenhuolto

• Lastensuojelu

• Neuvola

• Terveyskeskukset 

• Työterveys 

• Vankeinhoito
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Läheisen fokus

on pelaajassa ja 

pelaamisessa.

Läheinen etsii tietoa pelaamiseen 

liittyen ja niissä aineistoissa ei tule 

kovin hyvin ilmi läheisen näkökulma 

ja palvelun tarve. Tämä viesti voisi 

olla laitettu selkeästi myös kaikkeen 

pelaajaan ja pelaamisesta 

kertovaan materiaaliin. Ei ole 

selkeää kuvausta läheisen erilaisista 

rooleista (esim. rajan vetäminen 

oman toipumisen ja auttamisen 

välillä, lähtee suhteesta, tukee 

pelaajaa intensiivisesti, tukee 

pelaajaa kevyesti, ei puutu pelaajan 

toimintaan) tai mitä riippuvaiselta voi 

odottaa. Tässä kohtaa on tärkeää 

tarjota ensitieto läheiselle 

huomioiden tiedon sisäistämiskyky 

shokki-vaiheessa.

Tiedon tarve ja avun 

saanti reaaliaikaisesti 

ei kohtaa.

Ainoastaan kriisipalvelu on 

saatavilla (lähes) 24/7 ja muuten 

tiedon lisäksi tarjolla ei ole 

neuvontaa, kuuntelijaa, opastajaa 

24/7. Erityisesti, mistä löytää 

ihminen, joka kuuntelee ja auttaa, 

kun tilanne paljastuu.

Terveydenhuollon 

termit ovat etään-

nyttäviä ja leimaavia.

Monet palvelut ovat saatavilla esim. 

päihdeklinikalla, päihdetyöntekijän 

kautta, mutta riippuvuus/päihde -

nimikkeet aiheuttavat pelkoa 

leimautumista esim. päihteiden 

käyttäjäksi. Neutraalimpi kieli voisi 

madaltaa kynnystä palveluiden 

käyttöön. Erityisesti pienellä 

paikkakunnalla ei voi olla anonyymi, 

jolloin esim. puhelin- ja digitaaliset 

palvelut voivat olla hyviä kanavia.

Tiedon hajanaisuus

ja oikea-aikaisuus.

Tietoa joutuu etsimään, se on 

monessa eri paikassa ja läheisen 

palvelut vaikeasti löydettävissä. Nyt 

voi tulla tietoähky, kun 

omaksumiskyky ei ole muutenkaan 

parhaimmillaan. Vaiheistus puuttuu: 

mitä teen ensin, mitä tapahtuu sitten 

jne. Läheistä voisi auttaa selkeä 

prosessikuvaus siitä, millaisia 

erilaisia vaiheita todennäköisesti on 

odotettavissa ja mitä tukea niihin on 

saatavilla ja mistä. Tietoa ei ole 

palasteltu tiedon tarpeen mukaan.
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Henkilökunnan

tieto/taito asiaan

puuttumiseksi ja 

läheisen näkökulman

huomioimiseksi

vaihtelee.

Erityisesti perusterveydenhuollon

parissa, työterveydessä, 

oppilashuollossa ja neuvolassa, ei

välttämättä osata tarttua asiaan, 

vaikka pelaaminen tulisi ilmi

keskusteluissa.

Asian esiin tuominen 

siellä, missä läheiset 

ovat.

Tietoa saatavilla olevista palveluista 

ei ole tarpeeksi sellaisissa 

paikoissa, mistä läheiset aivan 

alussa saattavat lähteä etsimään 

tietoa tai vertaistukea, kuten 

keskustelupalstoilla tai eri 

uutissivustoilla. Erityisesti alun 

matalan kynnyksen palveluista olisi 

hyvä viestiä ko. foorumeissa. 

Aiheeseen liittyvät julisteet yms. 

materiaalit ovat usein 

terveyskeskuksissa, 

päihdeklinikoilla, Tiltissä jne. ei siellä 

missä ihmiset liikkuvat arjessa.

Aikainen tarttuminen 

ja avun saanti heti 

asian tultua ilmi

ei toimi.

Vaikka asia tulisi ilmi, siihen ei osata 

aina tarttua sen vaatimalla 

vakavuudella. Läheistä ei 

välttämättä myös osata kohdata 

sellaisella tavalla, joka rohkaisisi 

palveluiden käyttöön esim. 

vertaistukiryhmään.

“Jälkihoito” puuttuu.

Osa palveluista loppuu x-kerran 

jälkeen eikä sen jälkeen ole selkeää 

tarjontaa tai suunnitelmaa, mitä 

tapahtuu ja miten voi tarvittaessa 

saada tukea jatkoon. Tuen tarve 

harvenee mutta saattaa silti pysyä 

pitkään. 

Palveluista puuttuu myös osio, 

missä käsiteltäisiin pelaajan 

mahdollista repsahtamista 

pelaamiseen uudestaan. Mistä 

silloin apua on saatavilla, millaiset 

asiat silloin on syytä huomioida?
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Pelaaja ei ole 

motivoitunut 

lopettamaan 

pelaamista.

Joskus pelaaminen voi tulla esille ja 

pelaaja sen myöntääkin, mutta 

halukkuutta pelaamisen 

lopettamiseen ei ole. Tämä on

läheiselle erittäin raskas tilanne ja 

vaikuttaa koko palvelutarpeeseen ja 

polkuun -> Suhdetta läheiseen on 

vaikea rakentaa uudelleen, jos 

tilanteessa on yksin. Sen sijaan 

taloudellinen neuvonta ja itsestä 

huolehtiminen sekä pelaamisen 

mahdollistajan roolista luopuminen 

tulisi olla fokuksessa.

Seuraamukset 

pelottavat ja saavat 

peittelemään 

ongelmaa.

Lasten huostaanoton pelko, ulosotto 

jne. ovat isoja pelkoja, joiden takia 

asioita piilotellaan. Usein asioista ei 

ole oikeaa tietoa, vaan tunteet 

ohjaavat päätöksentekoa. Olisikin 

tärkeää saada läheinen tekemään 

tietoisia ratkaisuja 

paniikkiratkaisujen sijaan, joilla on 

kuitenkin usein pitkäaikaiset 

seuraukset, esim. lainan ottaminen 

pelaajan velkojen maksuun. 

Kommunikaation

sävy ja kieli.

Tärkeää tarjota selkokielistä 

palvelua ja välttää asiantuntijakieltä. 

Empatia ja  kuuntelu korostuvat 

tarpeissa. Ongelmallisesti pelaavat 

maahanmuuttajat ja 

kehitysvammaiset sekä heidän 

läheisensä vaativat erityistä 

osaamista ja palveluita. 

Maahanmuuttajien läheisillä 

kulttuurierot vaikuttavat mahdollisen 

kielimuurin lisäksi.

Henkilökunnan 

koulutuksen tarve.

Työntekijöiden laaja-alaisuus on 

välillä haasteena kattavien 

palveluiden pariin pääsemisessä. 

Pienillä paikkakunnilla aiheen 

parissa työskentelee harvoin, jolloin 

aihe ja valtakunnallinen 

palvelutarjonta ei ole aina kovin 

hyvin hallussa.



Palvelukanavat ja erilaiset
läheisten profiilit

Palvelukanavat

Erityisesti pienillä paikkakunnilla digitaaliset- ja 

puhelinpalvelut mahdollistavat nimettömänä pysymisen ja 

maan kattavan palveluverkoston.

Läheisillä tarve tulla kuulluksi, jolloin ihmiskontakti on 

tärkeä (tapaaminen, puhelin).

Osa läheisistä kokee kasvokkaiset tapaamiset esim. 

vertaisryhmässä tärkeäksi.

Julisteet ja erilaiset printatut esitteet yms. koettiin hyviksi 

herättelijöiksi ongelmalliseen pelaamiseen liittyen.

Tilanteesta ja polun vaiheesta riippuvia

läheisten profiileja

Kriisissä oleva
Ongelma ja sen laajuus iskee 

tajuntaan.

Uudelleen saman 

ongelman äärellä
Pelaaminen alkoi taas.

Palveluiden parissa 

ja toipumis-

prosessissa oleva 
Käsittelee asiaa.

Pelaaja ei halua / 

pysty lopettamaan
Omainen yksin asian kanssa.



Tunnistettuja
kehitystarpeita läheisten
palveluihin liittyen



Esiin nousseita kehitysideoita jatkoon

Läheisten polun eri vaiheiden 

kuvaaminen

Läheisille tulee usein yllätyksenä, että toipuminen 

saattaa olla hyvinkin pitkä ja moniulotteinen 

prosessi. Hoitopolun tiedostaminen ja esiin 

tuominen aikaisemmassa vaiheessa helpottaisi 

läheisen elämää ja varmistaisi, että läheinen pysyy 

hoitopolulla tarpeeksi pitkään ja näin 

todennäköisemmin välttyy sivuvaikutuksilta kuten 

masentumiselta. Näkymä tulevaan antaisi myös 

kontrollin tunnetta muuten vaikeasti hallittavaan 

asiaan.

Lähtökohtana voi toimia visualisoitu läheisten 

polku.

Läheisille suunnatun 

palvelutarjoaman ja 

palveluiden kuvaaminen

Tällä hetkellä tietoa on hyvinkin paljon, mutta 

haasteena on, että tieto läheisille suunnatuista 

palveluista on pirstaloitunutta ja vaatii läheiseltä 

aikaa eri kanavista etsimiseen ja perehtymiseen. 

Läheistä auttaisi jos läheisille suunnatut palvelut ja 

palvelutarjoajat olisivat löydettävissä kootusti 

yhdeltä sivustolta ymmärrettävällä ja visuaalisella 

tavalla kuvattuna. Tämän tavoitteena on 

varmistaa, että läheinen saa apua ja tukea 

hyvinvointinsa huolehtimiseen.  

Palvelut voidaan kategorisoida esim. seuraavasti:

• Pelaamisen ilmiö, tunnistaminen ja aikaisin 

asiaan puuttuminen 

• Taloudenhallinta

• Oma hyvinvointi ja jaksaminen

• Parisuhteen korjaaminen/ ylläpito 

Lisätutkimus ja työkalut 

kehittämisen tueksi

Tarkempi läheisten profiilien tai persoonien luonti, 

joiden avulla pystytään tunnistamaan eri tyyppiset 

henkilöt, heidän tarpeensa, käyttäytymismallinsa 

ja motiivinsa paremmin ja täten ohjata heitä avun 

pariin paremmin. Sekä miten ja missä kanavissa 

heille tulisi viestiä ja tarjota palveluita. Lisäksi olisi 

tärkeää saada lisätietoa myös muiden läheisten 

ryhmien, kuten maahanmuuttajien ja 

kehitysvammaisten, näkökulmasta ja mahdollisista 

erityistarpeista. Myös henkilökunnan työkalujen 

kartoittaminen ja kehittäminen profiilien lisäksi olisi 

tarpeen.

Läheisten persoonat/profiilit voidaan kategorisoida 

esim. seuraavasti: 

• Ei avun piirissä oleva läheinen

• Avun piirissä oleva läheinen

• Avun piiristä pois pudonnut läheinen. 



Kiitos!


