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Asiakkaan tarina: ”Minä pystyin – sinäkin pystyt”
”S E U R A AVA T E K S T I O N S A A N U T
A L K U N S A E R Ä Ä N Ä Y Ö N Ä. Silloin
olin jälleen kerran tyhjentänyt
koko tilini nettipeleihin.
Maailma on pullollaan kir
joja ja tarinoita selviytymisestä.
Vaikka kuinka suossa on oltu,
niin sieltä on kiivetty. Tarinat
onnellisilla lopuilla ja onnellisen
lopun tietää jo kirjan aloittaes
saan. Mutta onko kukaan kirjoit
tanut kirjaa tai tarinaa aloittaen
pohjalta? Silloin, kun kaikki on
synkimmillään? En tiedä. Mutta
tässä sinulle sellainen.
O L E N H E N R I. O L E N S Y VÄ L L Ä
S U O S S A. Juuri nyt. Valtavissa
veloissa. Valtavissa paineissa.

Peliklinikka 10 vuotta

Itseaiheutetuissa. Vailla valoa
tunnelin päässä. Ilman viimeistä
oljenkortta, ilman auttavaa kättä.
Itseni lisäksi olen vienyt samaan
suonsilmään perheeni. Ilman
tukevaa pohjakosketusta. Loput
tomalta tuntuvaa vajoamista
syvälle suohon. Tukevaa jalansi
jaa epätoivoisesti hapuillen.
Sinä yönä, niin kuin todella
monena yönä aiemminkin, olin
todella loppu. Pelaamisen olen
aloittanut jo ihan pienenä.
Ja pelannut olen aina. Nyt on
ensimmäistä kertaa sellainen
hetki elämässä, että olen tietoi
sesti lopettanut pelaamisen.
Lopettaminen tapahtui viime
pääsiäisenä. Tätä kirjoittaessa

siitä on pian viisi kuukautta
aikaa. Ensimmäisenä lopetta
misen jälkeen alkoi paniikki.
Niin minulla kuin avopuolisolla.
Hänelle jäin silloin kiinni tois
tamiseen. Paniikissa aloimme
etsimään apua. Ensimmäisenä
hän kertoi kaiken äidilleen. Myös
hänen äitinsä ojensi auttavan
käden.
Itse ilmoittauduin kaikkeen
mahdolliseen avun piiriin, mitä

löysimme. Peliklinikka,
Peluurin chatit. Tilasimme
puhelut vertaishenkilöltä yms.
Itse koin, että nyt tämä lop
puu. Otan kaiken avun vastaan
ja lopetan. Olin helpottunut.
Elämäni pahin kiirastuli oli nyt
alkanut hiipua.
AV O P U O L I S O N I E I KO K E N U T
H E L P OT U S TA. Eikä koe sitä
vieläkään. Luottamus on

Itse koin, että nyt tämä loppuu.
Otan kaiken avun vastaan ja lopetan.
Olin helpottunut. Elämäni pahin kiirastuli
oli nyt alkanut hiipua.”
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murusina ja suurin haasteemme
on niiden murusien liimaaminen
edes pieneksi kokonaisuudeksi.
Itse sain vertaistukihenkilöltä
puhelun. Jostain syystä avopuolisoni ei, vaikka olisi sitä
todella kaivannut.
Sain kerran viikossa puhelu
ajan Peliklinikalle. Pääsimme
sinne myös yhdessä käymään
avopuolison kanssa, kun halusin
apua meille molemmille. Itselleni
nämä puhelut ja tapaamiset oli
vat hyvin arvokkaita, koska sain
kerran viikossa kertoa omista
tunteistani tukihenkilölle.
Erilaiset chatit 1–2 kertaa

viikossa olivat myös hyväksi.
Niissä pääsi paitsi purkamaan
omia tunteita, myös lukemaan
muiden ajatuksia.
PA R I N K U U K A U D E N O D OT TAM I S E N J Ä L K E E N pääsin myös

mukaan Peli poikki -ohjelmaan.
Se on tuonut itselleni selkänojaa
lopettamiseen, tukenut omia aja
tuksiani. Terapeutti on osannut
asiansa erinomaisesti. On ollut
viikkoja, jolloin olen odottanut
puhelua vastahakoisesti, kun
itselläni on ollut tunne, ettei ole
mitään sanottavaa. Terapeutti
on onnistunut kuitenkin hälven

Olen koko elämäni purkanut niin positiiviset
kuin erityisesti negatiiviset tunteeni
peleihin. Nyt tarvitsen apua siihen, että löydän
toisen konstin purkaa tunteeni.”
Peliklinikka 10 vuotta

tämään tuon tunteen nopeasti ja
olen huomannut, että kyllähän
minulla on paljon sanottavaa
ja tunteita, joita on hyvä pukea
sanoiksi.
Tällä hetkellä olen astumassa
ohjelmassa viimeiseen osioon.
Sen olen päättänyt, että vaikka
tämä ohjelma loppuu, niin haen
sen jälkeen apua muualta. Tarvit
sen terapiaa myös muihin elämän
osa-alueisiin kuin pelaamiseen.
Olen koko elämäni purkanut
niin positiiviset kuin erityisesti
negatiiviset tunteeni peleihin.
Nyt tarvitsen apua siihen, että
löydän toisen konstin purkaa tun
teeni. Ja opettelisin esimerkiksi
puhumaan myös negatiivisista
asioista läheisilleni. Sitä en ole
tehnyt koskaan, enkä ole sitä
koskaan oppinut.
Nyt on sen aika. Kaikista
käymistäni ohjelmista ja avusta

olen kiitollinen. Toivoisin enem
män apua myös läheisille. Olen
huomannut, että läheiset saat
tavat ottaa asiat jopa pelaajaa
raskaammin.
M I K Ä L I S I N Ä L U E T TÄTÄ
TEKSTIÄ JA OLET PELIEN
PA U LO I S S A voin sanoa, että olen

käytännössä pelannut koko lähes
40 vuoden ikäni. Lopulta pelasin
todella sairaalloisesti aiheuttaen
itselleni valtavat velat. Olin
varma, että en voi koskaan
lopettaa. Olin väärässä. Minä
pystyin. Sinäkin pystyt. Tee se
ajoissa, ettei korjaamiseen kulu
niin paljon aikaa kuin minulta
tulee kulumaan. Elämässä on
niin paljon enemmän kuin pelit.”
Henri
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1. Onnea, Peliklinikka: Kymmenen vuotta
yhteistyötä ongelmallisen
rahapelaamisen vähentämiseksi
Hallitus on sitoutunut uudistamaan arpajaislakia
Onnittelen lämpimästi Peliklinikkaa sen ansiokkaasta työstä
pelihaittojen ennaltaehkäisyssä
ja peliongelmaisten ja heidän
omaistensa auttamisessa.
Peliklinikka on osoittanut
olevansa asiantunteva, jatkuvasti
kehittyvä ja aidosti vaikuttava
toimija, joka pyrkii seuraamaan
tiiviisti ajankohtaisia pelihait
toihin liittyviä yhteiskunnallisia
ilmiöitä ja vaikuttamaan niihin
monella tasolla.
Peliklinikka tarjoaa monipuolista tukea peliongelmaisille
ja heidän omaisilleen ottaen
huomioon pelaamisen erilaiset
tavat ja niihin kytkeytyvät ongel
mat kokonaisvaltaisesti. Pelikli

nikka on ajassaan elävä ja dynaa
minen toimija, jonka resurssit
tulee turvata myös tulevaisuu
dessa.
Keväällä sain vierailla Peliklinikalla ja tutustua tarkemmin
sen toimintaan ministerikollega
Ohisalon kanssa, ja vastaanotto
oli erittäin lämmin. Peliklini
kan henkilökunta oli ammattitaitoista ja sitoutunutta työ
hönsä. Peliklinikan palveluista
syntyi luotettava kuva, ja erityi
sen iloista oli kuulla monia uusia
ideoita ja avauksia ongelmapelaajien auttamiseksi ja työn
kehittämiseksi.
Hallitus on sitoutunut
uudistamaan arpajaislakia ja

torjumaan pelihaittoja tehok
kaasti ohjaamalla pelaamista
vastuullisempaan ja valvotum
paan pelitarjontaan. Tämä on
välttämätöntä peliongelmien ja
niihin kytkeytyvien sosiaalisten
ja yhteiskunnallisten haittojen
ennaltaehkäisemiseksi. Eri
tyisesti toivon lisäresursseja
pelihaittatyön tutkimukselle,
jotta sen vaikuttavuus ja yhteis
kunnallinen merkitys nousisi
jatkossa arvoiseensa asemaan.
Kiitos tärkeästä työstänne!
Aino-Kaisa Pekonen
sosiaali- ja terveysministeri
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Peliklinikka on madaltanut
avun hakemisen kynnystä
Peliklinikalla on ollut merkittävä
rooli pelihaittojen esille nosta
misessa ja aihepiirin tärkeyden
osoittamisessa. Tämä ei ole
ollut helppoa. Monipuolisella,
kehittyvällä ja helposti lähestyt
tävällä palvelukokonaisuudella
Peliklinikka on onnistunut
madaltamaan korkeaa palve
luihin hakeutumisen kynnystä.
Peliklinikalla on tärkeä rooli myös
tiedon tuottajana kiihtyvällä
tahdilla muuttuvasta kentästä.
Mari Pajula
erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto /
TUTO, Hyvinvoinnin ja
terveyden suojelu -yksikkö / HYT

Peliklinikka auttaa
vähentämään juurisyitä
talousongelmien takana
Yhteiskunnallinen
keskustelu rahapelaamisen
haitoista on lisääntynyt
merkittävästi
Rahapelitoiminnan valvovan
viranomaisen vinkkelistä katsoen
Peliklinikan työn arvo ja merkitys
on vuosien saatossa vain koros
tunut. Yhteiskunnallinen keskus
telu rahapelaamiseen liittyvistä
haitoista on lisääntynyt viime
vuosina merkittävästi.
Jarkko Mikkola
ylitarkastaja, Poliisihallitus

Takuusäätiössä tehtävän asia
kastyön näkökulmasta myös
pelaamisen hallintaan tai ongel
mien selättämiseen tarjottavat
Peliklinikan yksilöpalvelut muo
dostavat olennaisen osan säätiön
ammattilaisten työvälineistöstä.
On erittäin tärkeää, että me
Takuusäätiössä pystymme
ohjaamaan myös ongelmallisesta
pelaamisesta talousvaikeuksiin
joutuneet asiakkaamme ratkaise
maan talousongelmansa ohella
myös sen syyn, joka ongelman
on aiheuttanut. Vain tällaisella
yhteistyöllä voidaan saada aikaan
ihmisille toimivia kokonaisratkai
suja.
Juha A. Pantzar
toimitusjohtaja, Takuusäätiö

Peliklinikka on
avauksillaan ja
tutkimuksillaan
käynnistänyt keskustelun
Peliklinikka on omilla toiminnoil
laan, avauksillaan ja tutkimustu
loksillaan merkittävästi vaikut
tanut siihen, että suomalaisessa
yhteiskunnassa käydään ensim
mäistä kertaa vakavasti otettavaa
keskustelua rahapelihaitoista
ja niiden ehkäisystä sekä yksi
lön että rahapelijärjestelmän
rakenteiden tasolla. Tätä pidän
yksittäisten ihmisten auttamisen
ja toipumisen mahdollistamisen
ohella Peliklinikan suurimpana
saavutuksena.
Riitta Matilainen
EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö
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Kuntien työntekijöille on
tullut mahdollisuus
hankkia erityisosaamista

Peliklinikka toi yhteistyölle
konkreettisen foorumin
Ennen Peliklinikkaa suomalainen
pelihaittatyö nojasi yksittäisiin
hankkeisiin, järjestöjen vaihte
levaan yhteistyöhön sekä THL:n
pienimuotoiseen ja vasta kehit
tyvään pelihaittakoordinaatio
työhön. Peliklinikan syntymisen
myötä rahapelihaittatoimijoiden
yhteistyö sai konkreettisen
muodon, paikan ja foorumin.
Lisäksi Peliklinikka on tehnyt
ansiokkaasti näkyväksi myös
suomalaista digipelihaittatyötä.
Sosped-säätiön Pelirajat’on- ja Digipelirajaton-hankkeiden henkilöstö

Vankiloissa
peliongelmaisille on nyt
parempia palveluita
Yhteistyö Peliklinikan kanssa on
merkittävästi monipuolistanut ja
lisännyt kuntouttavien palvelujen
tarjontaa peliongelmaisille
vangeille. Peliklinikka on
kouluttanut Vanajan vankilan
henkilökuntaa peliongelman
tunnistamiseen ja sen puheeksi
ottamiseen vankien kanssa.
Koulutuksen myötä henkilökunnan tietoisuus peliongelmien
moninaisuudesta ja erilaisista
ilmenemismuodoista lisääntyi
huomattavasti ja mahdollisti
paremmin sen tunnistamisen.

Peliklinikan yhteistyömalli on
opettanut paljon siitä, miten
järjestöjen ja kuntien palvelut
voivat toimia rinnakkain.
Peliklinikka on tarjonnut kuntien
työntekijöille mahdollisuuden
erikoistua. Tuloksena onkin
useita pelihaittoihin ja hoitoon
erikoistuneita ammattilaisia,
jotka voivat laajemminkin toimia
palvelujärjestelmän tukena.
Pirjo Marjamäki
johtaja
Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus

Suuntaa näyttävä tukija
Olette olleet meille kansallista
asiantuntijuutta edustava ja
suuntaa näyttävä taho, johon
tarvittaessa on voinut tukea.
Erityisen paljon iloitsemme
vuonna 2020 alkaneesta yhteis
työstä, joka lisää pääkaupunkiseudun osaamisen valumista
meille tänne Päijät-Hämeeseen
ja toisaalta mahdollistaa maakunnassamme tehtyjen havainto
jen ja ymmärryksen siirtymisen
teidän käyttöönne.
Susanna Leimio
Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori, Sosiaalialan osaamiskeskus
Verso -liikelaitos

Ulla Lehtinen
apulaisjohtaja, Vanajan vankila
Tarja Mäkinen
ma. apulaisjohtaja,
Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimisto
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Valmiutemme
ottaa rahapeliongelma
puheeksi on parantunut
Yhteistyön tuloksena valmiu
temme rahapeliongelmien
puheeksi ottamiseen on kehit
tynyt. Erityisen iloisia olemme
olleet Peliklinikan asenteesta:
yhteistyötä ja osaamista on
tarjottu matalalla kynnyksellä
innostuneesti ja aktiivisesti.
Sanna Sunikka
toimitusjohtaja, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Jaana Kauppinen
toiminnanjohtaja, Pro-tukipiste ry

Jo nimi madaltaa kynnystä
hakea palveluita

Peliklinikka on saanut
päättäjät havahtumaan
Peliklinikka on saanut päättäjät
havahtumaan yhteiskunnallisen
eriarvoisuuden ongelmaan, joka
on synnytetty siirtämällä keskei
siä yhteiskunnallisia palveluita
rahoitettavaksi rahapelaamisesta
saatavilla tuloilla. Oman havain
toni mukaan Peliklinikka on
ollut keskeinen toimija siinä, että
arpajaislakia on saatu uudistet
tua rahapelaamista vähentävään
suuntaan.
Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja (vihr.), tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

Osaamista ongelmallisesti
pelaavien auttamiseen löytyy
ympäri maata. Kokeneita ja
rahapeliongelmiin perehtyneitä
ammattilaisia on kuitenkin
vaihtelevasti eri alueilla, ja
heidän löytämisensä vaatii välillä
ankaraa salapoliisityötä. Pelik
linikka nimenä ohjaa asiakkaita
ja madaltaa osaltaan kynnystä
hakea apua: ei tarvitse hakeutua
päihdepoliklinikalle tai mielenterveystoimistoon.
Jarkko Järvelin
koordinaattori, Sovatek-säätiö / Pelituki

Vuoropuhelu kehittää
vastuullisuustyötä
Peliklinikan toiminta asiantuntijana, kehittäjänä ja yhteis
työkumppanina on erittäin
tärkeää, sillä pelaamiseen
liittyvät haasteet lisääntyvät ja
monimuotoistuvat jatkuvasti.
Vuoropuhelu Peliklinikan ja elin
keinoelämän kanssa on tärkeää
kehitettäessä pelaamiseen liitty
vää yhteistä vastuullisuustyötä.
Peliklinikka on myös tuonut hyvin
esille peliautomaattien ja rahaarpojen ostokokeiden tärkeyttä
sekä rahapelien saatavuuden
merkityksen ongelmapelaajille
ja heidän läheisilleen.
Tarja Saarinen
erityissuunnittelija,
Sosiaali- ja terveystoimiala / Helsingin
kaupunki
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Peliklinikka auttaa
asiantuntijoita kehittymään
Peliklinikka on tarjonnut lukui
sille asiantuntijoille mahdollisuu
den kehittää asiantuntemustaan
rahapelihaittoihin liittyen, jota
on ollut sitten myöhemmin
mahdollista hyödyntää muiden
organisaatioiden palveluksessa.
Näin rahapelihaittoihin liittyvä
asiantuntemus on karttunut
valtionhallinnossa ja muissa
asiantuntijaorganisaatioissa.
Jani Selin
erikoistutkija, Päihteet ja riippuvuudet
-yksikkö, THL

Ilman Peliklinikkaa moni
olisi jäänyt ilman apua
Vaikka päihdeongelmien ja
rahapeliongelmien välillä on
yhtäläisyyksiä, ongelmapelaajat
kokevat itsensä usein kuitenkin
erilliseksi ryhmäksi, ja eivät sen
vuoksi useinkaan löydä tietään
päihdehoitoon. Ilman Pelikli
nikkaa moni olisi jäänyt ilman
ammattitaitoista apua.

”Vaikka päihdeongelmien
ja rahapeliongelmien
välillä on yhtäläisyyksiä,
ongelmapelaajat kokevat
itsensä usein kuitenkin
erilliseksi ryhmäksi.”

Michael Egerer
yliopistotutkija, Helsingin yliopiston
Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn
ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG)
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2. Miten Peliklinikka sai alkunsa?

Puhelimeni soi loppuvuodesta 2008. Soittaja
sanoi suunnilleen näin: ”Olen soitellut vaikka
minne, viimeksi ministeriöön, ja sieltä
ohjattiin soittamaan sinulle, mutta tuskinpa
teillä siellä on tähän mitään sanottavaa.”
Sen jälkeen kuulin pitkän ja surullisen
kertomuksen henkilön lukuisista yrityksistä
saada apua vuosien vakavan rahapeliriippu
vuuden aiheuttamaan ahdinkoon ja turhau
tumisen siitä, että palvelujärjestelmämme
ei tunnista koko asiakasryhmää, eikä tuota
heidän kipeästi tarvitsemiaan palveluita.
Tuskin maltoin odottaa suunvuoroa,
koska vihdoin olisi jotain annettavaa – ei vielä
kättä pidempää, mutta ainakin tieto siitä,
että hänen kuvaamaansa tilanteeseen on
tartuttu.
Ensimmäiset keskustelut Peliklinikan
käynnistämiseksi oli juuri käyty. Aiemmin

järjestöt olivat pitkälti vastanneet rahapeli
ongelmiin liittyvän tuen ja palvelujen kehit
tämisestä sekä niiden tarjoamisesta. Tie
dettiin, että palvelut olivat haavoittuvia ja
sirpaleisia.
Silloin käynnissä ollut pääkaupunki
seudun päihdehuollon kehittämishanke esitti
kunnilleen toimintaohjelmaa, jossa yksi
ehdotus koski rahapeliongelmien hoidon
seudullista järjestämistä.
Stakes oli saanut sosiaali- ja terveysminis
teriöltä tehtäväkseen arpajaislain 52. pykälän
mukaisen rahapelihaittoihin liittyvän hoidon
kehittämisen.
Kumppanina tässä oli pääkaupunkiseu
dun sosiaalialan osaamiskeskus Socca.
STM:ssä rahapeliasioista vastannut nykyi
nen sosiaalineuvos Kari Haavisto kannusti
käynnistämään hoidon kehittämiskokeilun.

Aika oli erittäin otollinen yhteisen työn
käynnistämiselle ja prosessit sekä yhteinen
tahto palvelujen kehittämiseksi siivittivät
työtä. Peliklinikan suunnittelu alkoi kuntien,
valtion ja pian myös järjestöjen yhteistyönä.
Kolmikannalla ideoitu ja rahoitettu
Peliklinikka nähtiin mahdollisuutena yhdis
tää palaset toisiaan tukevaksi kokonaisuu
deksi.
Haluttiin muodostaa asiantuntemusta
kerryttävä työyhteisö, jonka toiminnasta osa
oli valtakunnallista, sillä tarkoitus oli hyödyt
tää koko maata kumppanikuntien lisäksi.
Peluurin toiminnasta vastaava Tapio
Jaakkola oli puhunut valtakunnallisen
keskuksen tarpeesta jo vuonna 2005. Ensim
mäinen yhteinen suunnittelukokous pidettiin
9.12.2008.
Mukana olivat pitkän linjan toimijat:
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projektikoordinaattori Mikko Tamminen
pääkaupunkiseudun päihdehuollon
kehittämishankkeesta, asiantuntija Kyösti
Uotinen Espoon mielenterveys- ja päihdepal
veluista, A-klinikkatyön johtaja Juha Leistola
Vantaalta, projektitutkija Mari Pajula pää
kaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskes
kuksesta (STM:n toimeksiannolla jo aiemmin
käynnistyneestä rahapelihaittojen ehkäisy
hankkeesta), Soccan johtaja Pirjo Marjamäki
sekä allekirjoittanut Stakesin kehittämis
päällikkönä.
Suunnittelun alkuvaiheessa kuntien rooli
oli keskeinen. Suunnitteluun myöhemmin
mukaan tulleet järjestöt Sininauhaliitto, Sosi
aalipedagogiikan säätiö ja A-klinikkasäätiö,
löysivät nopeasti oman osuutensa kokonai
suudessa. Espoo jättäytyi suunnitteluvai
heessa hankkeen ulkopuolelle.
Luonnos Peliklinikan suunnitelmaksi
laadittiin jo ensimmäisen suunnittelukoko
uksen aikana. Yhteen fyysiseen paikkaan kes
kitetty palvelu oli suunnitelmassa keskeinen

tekijä. Haluttiin integroida palveluita saman
katon alle.
Pääsy palveluihin mahdollisimman
matalalla kynnyksellä oli tärkeää. Palveluja
haluttiin kehittää siten, että työstä olisi hyö
tyä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Peliklinikasta haluttiin rakentaa osaamisen
ja kehittämistyön keskittymä ja erityisesti
kiinnitettiin huomiota monialaisen asiantun
tijuuden vahvistamiseen.
Osaamista suunniteltiin levitettävän
Peliklinikan ulkopuolelle tukemalla kuntien
perus- ja erityispalveluita. Seuranta ja tut
kimus nähtiin keskeisenä osana toimintaa.
Tavoitteena oli myös kuntien palvelujärjestel
män kehittäminen rahapeliongelman hoidon
osalta.
Aiesopimus ongelmallisesti rahapelejä
pelaavien ja heidän läheistensä tuki- ja hoito
palvelujen kehittämisestä valtion, kumppa
nikuntien ja -järjestöjen yhteistyöhankkeena
allekirjoitettiin syyskuussa 2009 ja kumppa
nuussopimus huhtikuussa 2010. Kehittämis

”Aika oli erittäin
otollinen yhteisen työn
käynnistämiselle ja
prosessit sekä yhteinen
tahto palvelujen
kehittämiseksi siivittivät
työtä.”
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”Haluttiin integroida
palveluita saman katon
alle. Pääsy palveluihin
mahdollisimman
matalalla kynnyksellä
oli tärkeää.”

koordinaattoriksi valittiin Tapio Jaakkola.
Peliklinikan pohjatyöhön kului yhdeksän
kuukautta. Kokemusasiantuntijat olivat
käynnistämisvaiheessa vahvasti mukana
vaikuttamassa esimerkiksi sijainnin ja tilojen
valintaan. Peliklinikka on merkittävä ja ainut
laatuinen rahapeliongelmiin erikoistuneiden
tuki- ja hoitopalvelujen tarjoaja maassamme.
Samalla se toimii palvelujen kehittämis
alustana.
Kyseessä on ollut myös kokeilu, jossa
erilaiset organisaatiot rakentavat yhteistä
yksikköä. Hanke ja sen suunnitteluprosessi
olivat vähintäänkin haasteelliset: uusi
toimialue, uusi palvelurakenne ja seitsemän
itsenäistä toimijaa, joista osa viranomaisia
ja osa kansalaisjärjestöjä. Lisäksi toimijoista
osa oli paikallisia ja osa valtakunnallisia.
Kirjoitin kymmenen vuotta sitten näin:
”Peliklinikalla on haasteellisessa tehtäväs
sään onnistuessaan tulevaisuudessa avain
rooli ongelmallisesti rahapelejä pelaavien ja
heidän läheistensä tuen ja hoidon sekä alu
eellisena että valtakunnallisena tiedontuot

tajana ja erityistason asiantuntijayksikkönä.”
Tätä taivalta on tehty jo hyvän matkaa, siitä
lämpimät onnittelut kaikille asiaan myötä
vaikuttaneille!
Palataan lopuksi vielä toviksi siihen
puheluun vuonna 2008. Kerroin soittajalle
ajatuksesta, että kokoamme toimijoita yhteen
Peliklinikaksi. Nykyisistä harvoista asiaan
erikoistuneista palveluista oltiin kokoamassa
yhteisö, joka lähtisi tarjoamaan palvelua ja
johon kertyisi osaamista sekä ymmärrystä
rahapeliongelman kohtaamisesta, tuesta ja
hoidosta.
Ihmiset olivat innostuneita. Muistan
soittajan reaktion aina. Kuulin hänen äänes
sään liikutusta: ”Juuri jotakin tällaista olen
vuosia päässäni kaavaillut, että jos voisin
järjestää asioita.”
Kun klinikka avattiin, tästä soittajasta tuli
sen asiakas.
Saini Mustalampi
johtava asiantuntija
Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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3. Peliklinikasta lyhyesti
Visio: Peliklinikka on Suomen johtava peliongelmiin erikoistunut
palvelu-, osaamis- ja kehittämiskeskus.

3.1 Yleistä toiminnasta

3.2 Hankekumppanit

Peliklinikka on rahapeliongel
miin erikoistunut palveluko
konaisuus, joka tarjoaa apua
myös muusta digitaalisesta
pelaamisesta ja internetin
liikakäytöstä aiheutuviin
haittoihin.
Peliklinikalla tarjotaan
monipuolisesti palveluja
pelaajille, heidän läheisilleen
ja heitä kohtaaville ammatti
laisille. Se on Helsingin,
Vantaan, Espoon ja
Kauniaisten kuntien,
järjestöjen ja valtion yhteis
hanke.
Peliklinikan palvelukoko
naisuuden asiakaskunnalla
on lukuisia mahdollisuuksia
saada apua samasta yksi
köstä. Valtakunnalliset ja

Peliklinikan hankekump
paneita olivat vuosina
2010–2020 Helsingin ja
Vantaan kaupunkien lisäksi
A-klinikkasäätiö, Sininau
haliitto, Sosped-säätiö, Pää
kaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus Socca sekä
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL).
Kauniainen ja Espoo liit
tyivät hankkeeseen vuonna
2020. Samat hankekump
panit jatkavat vuonna 2021–
2023.
Hankekumppanit vastasi
vat Peliklinikan kustannuk
sista kukin omalla kumppa
nuussopimuksessa sovitulla
panoksellaan tuottaen oman
osansa Peliklinikan palvelu

alueelliset tuki-, neuvonta- ja
hoitopalvelut ovat maksutto
mia eikä niihin tarvita lähe
tettä.
Peliklinikan kehittäminen
ja toiminta perustuvat tutki
mustietoon, ja kehittämistä
tehdään osana asiakastyötä.
Kokemusasiantuntijuutta
hyödynnetään kehittämis
työssä.
Peliklinikan palvelukokonaisuuteen on kytketty
myös tutkimus, seuranta ja
arviointi.
Peliklinikka on osa THL:n
koordinoimaa kokonaishanketta rahapelaamisesta
aiheutuvien haittojen selvit
tämiseksi sekä ehkäisyn ja
hoidon kehittämiseksi.

kokonaisuudesta. Vuonna
2020 Peliklinikalla ja osa
hankkeissa työskenteli
30 henkilöä.
Vuonna 2020 Helsinki
ja Vantaa vastasivat avo
hoidosta. THL maksoi
kehittämispäällikön,
erikoissuunnittelijan sekä
Peliklinikalla työskennelleiden
tutkijoiden kulut. Peluurin
toiminnan rahoitus tuli
Veikkaukselta ja hallinnosta
vastasivat Sininauhaliitto ja
A-klinikkasäätiö. Tiltin ja
Restartin toiminta rahoitet
tiin STEA:n kohdennetulla
toiminta-avustuksella.
Vuosina 2017–2020 Peliklinikka toimi vuokratiloissa
Helsingin Hakaniemessä.
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4. Peliklinikan palvelukokonaisuus 2020

PELUURI

TILTTI

AUTTAVA PUHELIN
(ma–pe klo 12–18)

AVOIMET OVET
PUUHAPERJANTAI

CHAT
(ma, ke ja pe klo 12–15)

LÄHEISTEN AVOIMET OVET JA
LÄHEISTEN VERTAISRINKI

OMAPELUURI
Tehostartti
PELI POIKKI -OHJELMA
RAHAPELAAJILLE
RESTART-OHJELMA
DIGIPELAAJILLE
OMAHOITO
(peluuri.fi)

PELAAJAT
JA LÄHEISET

Peliklinikka 10 vuotta

TILTIN PERHEKLUBI
TIETOISKUT
RAHAPELIHAITOISTA

VIESTINTÄ JA TUTKIMUS

VALTTI
Keskustelupalsta
HERTTA
Läheisten keskustelupalsta

VERTAISRINKI JA
TEEMAVERTAISRINKI

HELSINKI, VANTAA, KAUNIAINEN

AVOHOITO
(yksilö-, pari-, perhe- tai
ryhmämuotoisena)
Kuva 1: Peliklinikan palvelukokonaisuus 2020.
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5. Peliklinikan monitoimijamalli 2020
PELUURI

AV O H O I T O

Tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut
sekä Peli poikki-ohjelma. Auttava
puhelin ja chat, OmaPeluuri sekä
sähköiset keskustelufoorumit.

Yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoisena.

Hankekumppanit:
A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto
Rahoittaja: Veikkaus Oy 950 000 €
11,5 henkilöä

VALTAKUNNALLISET
SÄHKÖISET
PALVELUT

R E S TA RT
Verkkopohjainen tukipalvelu
pelitapojen muutokseen tietokone-, mobiili- ja konsolipelaajille.
Hankekumppani: Sininauhaliitto
Rahoittaja: STEA 226 000 €
2 henkilöä

Peliklinikka 10 vuotta

Hankekumppanit ja rahoittajat:
Helsinki noin 160 000 €
Vantaa noin 80 000 €
Kauniainen 3 200 €
5 henkilöä

KEHITTÄMINEN
KOORDINOINTI
TIEDONKERUU
TUTKIMUS
Hankekumppani:
Socca –
Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus
Rahoittaja: THL/STM 300 000 €
3 henkilöä

KASVOKKAISET
PALVELUT

T I LT T I
Matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalvelut, vertaisryhmät.
Hankekumppani: Sininauhaliitto
Rahoittaja: STEA 341 000 €
4,5 henkilöä
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6. Peliklinikka tarjoaa monipuolisia palveluita

Peliklinikalla tarjotaan palveluja
moniammatillisesti. Peliklinikan
palveluvalikko on erittäin laaja,
ja asiakkailla on lukuisia mah
dollisuuksia saada apua samasta
yksiköstä. Asiakkaalle voidaan
tarjota peliongelman eri vaihei
siin Peliklinikan toiminnoista
räätälöity palvelupaketti. Koska
henkilöstö tuntee toistensa työtä,
on helppo tarjota asiakkaille eri
vaihtoehtoja ja motivoida hakeu
tumaan niihin.
Erityistä hyötyä yhteistyöstä
on tilanteissa, joissa ihmiset
empivät pitkään hoidon ja tuen
piiriin hakeutumista. Käytännön
työ on osoittanut, että yhteiset

tilat ja kokonaisuus helpottavat
asiakkaiden siirtymistä Peliklini
kan palvelujen välillä.
Peliklinikka tarjoaa palvelui
taan matalan kynnyksen periaat
teella. Se tarkoittaa, että asiakas
voi valita palveluvalikosta itsel
leen sopivat palvelut. Peliklini
kan avohoitoon tai muihinkaan
palveluihin ei tarvita lähetettä.
Pääosa Peliklinikan palve
luista toimii nimettömyyden
periaatteella. Nimettömyys on
erityisen tärkeää, sillä pelaajan
tuntema häpeä on usein keskei
nen este avun hakemiselle, ja se
liittyy olennaisesti leimautumi
sen pelkoon.

”Nimettömyys on
erityisen tärkeää, sillä
pelaajan tuntema häpeä
on usein keskeinen este
avun hakemiselle, ja
se liittyy olennaisesti
leimautumisen pelkoon.”
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6.1 Peluurin palvelut 2020
P E L U U R I N A U T TAVA
PUHELIN

Peluurin auttava puhelin tarjoaa
ammattimaista tukea, ohjausta ja
neuvontaa peliongelmiin liittyen
pelaajille, läheisille sekä ammat
tilaisille.
C H AT

Chat tarjoaa ammattimaista
tukea, ohjausta ja neuvontaa
peliongelmiin liittyen pelaajille,
läheisille sekä ammattilaisille.
P E L I P O I K K I -O H J E L M A

VA LT T I J A H E RT TA

Valtti ja Hertta ovat avoimia
keskustelufoorumeja pelaa
jille ja läheisille. Ne toimivat
A-klinikkasäätiön ylläpitämällä
Päihdelinkki.fi -sivuston vertais
foorumilla.
P E L U U R I.F I -S I V U S T O

Peluuri.fi-sivusto toimii tieto
pankkina. Se tarjoaa tietoa raha
pelaamisesta ja pelihaitoista,
testejä ja oma-apumateriaalia
sekä tietoa tuki- ja hoitomahdolli
suuksista.

RAHAPELAAJILLE

Peli poikki on kahdeksan viikon
pituinen ohjelma verkossa.
Ohjelma koostuu itsenäisestä
työskentelystä, puhelinkeskus
teluista terapeutin kanssa sekä
vertaistuesta keskustelufooru
missa.

SOITTOPYYNNÖN

R E S TA RT-O H J E L M A
DIGIPELAAJILLE

Restart on kahdeksan viikon
mittainen ohjelma, joka tukee
tietokone-, konsoli- ja mobiili
pelaajien ongelmallisten peli
tapojen muutosta. Ohjelma
sisältää tehtäväkirjan verkossa ja
viikoittaiset puhelinkeskustelut.
OMAPELUURI

OmaPeluuri tarjoaa omaapua ja vertaistukea verkossa.
Suljetuissa ryhmissä voi keskus
tella vertaisten kanssa ja osallis
tua ammattilaisen ohjaamaan
Tehostartti-ryhmään.

J ÄT TÄ M I N E N

Soittopyynnön jättäminen
Peluuriin on mahdollista pelaa
jille, jotka ottavat pelikiellon
Veikkauksen pelisaleihin tai
nettikasinolle.

Taulukko 1. Kooste Peluurin palveluista 2020.

Peliklinikka 10 vuotta
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Auttava puhelin ja chat
Peluurin auttava puhelin ja chat tarjoavat
lyhytkestoista tukea, ohjausta ja neuvontaa
peliongelmaan.
Puheluissa tarjotaan pelaajille ja hei
dän läheisilleen mahdollisuus keskustella
tilanteestaan ja saada tukea pelaamiseen
liittyviin haittoihin. Auttava puhelin palvelee
myös työssään pelaamisen haittoja kohtaavia
ammattilaisia.
Asiakastyössä sovelletaan ohjaus- ja
neuvontatyön asiakaslähtöistä viitekehystä
ja siinä hyödynnetään tutkittuun tietoon poh
jautuvia kognitiivis-behavioraalisen ajattelun
ja motivoivan haastattelun menetelmiä.
Keskeistä on asiakkaan kuunteleminen
ja keskusteleminen empaattisesti, tuomitse
matta sekä motivoivan kohtaamisen ja asia
kaslähtöisyyden periaatteita noudattaen.
Puheluissa ja chateissa pyritään tilanteen
kokonaisvaltaiseen arvioimiseen yhdessä
asiakkaan kanssa, muutosmotivaation herät
tämiseen ja vahvistamiseen sekä tarjoamaan
asiakkaalle välineitä muutoksen työstämi
seen.
Kaiken lähtökohtana on ajatus asiak

Peliklinikka 10 vuotta

kaasta oman elämänsä asiantuntijana,
jolla itsellään on muutokseen tarvittavat
resurssit. Niitä vahvistetaan ja tuetaan
vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.
Työntekijä ei käytä valtaa suhteessa
asiakkaaseen, vaan asiakas ja työntekijä
ratkovat asiakkaan ongelmia yhteistyössä,
tasavertaisina kumppaneina. Asiakas kohda
taan arvostusta osoittaen ja hänen autonomi
aansa kunnioittaen.
Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.
Peluurin työntekijöillä on vaitiolovelvolli
suus kaikista yhteydenotoissa käsitellyistä
asioista.
Auttava puhelin ja chat ovat yleensä
ensikontakti ulkopuoliseen tahoon pelaajan
tai läheisen lähtiessä etsimään muutosta
tilanteeseen ulkopuolisen tuen avulla.
Auttava puhelin päivystää joka arkipäivä
kello 12–18. Chat palvelee maanantaisin, kes
kiviikkoisin ja perjantaisin kello 12–15. Auttava
puhelin ja chat muodostavat paljolti samaan
tarpeeseen vastaavan kokonaisuuden.
Auttava puhelin ja chat ovat yleensä ensi
kontakti ulkopuoliseen tahoon pelaajan tai
läheisen lähtiessä etsimään muutosta tilan
teeseen ulkopuolisen tuen avulla.
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KUKA

Päivystäjän päiväkirja,
tyypillinen maanantai
YHTEENSÄ PÄIVÄN AIKANA

A A M U N A J AT U S

10

”Pitkä päivä tulossa, hyvät eväät
mukana, tästä se lähtee.” Yritän
tsempata itseäni ja tiedostan, että
pitkä päivä tulee olemaan raskas.

puhelua

6

7

3

pelaajaa

läheistä

Hän kokee vihaa koko pelijärjestelmää ja omaa
toimintaansa kohtaan. Avuttomuuden tunne on
vallannut hänen mielensä, ja hän haluaa muutosta palavasti. Kysymys kuuluu: mihin suuntaan hän voi lähteä? Puhelun aikana omat tunteeni ovat muuttuneet moneen kertaan. Vaihtelu
on pientä, mutta tunnistan itsessäni vaihtuvat
olotilat ja mukautan asentoani ja ääntäni puhelun kulun mukaisesti. Tässä kohtaa päivää
työ käy raskaammaksi, ja huomaan työskenteleväni kovemmin puhelun kulun kanssa kuin
aiemmin päivällä. Sekin kuuluu asiaan. Meidän
asiakastyöntekijöiden tulee kestää monenlaista
tilannetta ja tunnetta ja pystyä silti jatkamaan
laadukkaan palvelun tarjoamista.

VUONNA 2019

K LO 1 2–1 4
PÄ I V Y S T Y K S E N
ENSIMMÄISET
PUHELUT
Asiakas on ollut yli 100 päivää
pelaamatta – retkahdus oli todella
lähellä. Käymme läpi keinoja, joita
hän oli käyttänyt repsahduksen
estämiseksi. Päällimmäisenä
on ilon tunne siitä, että asiakas
on kokenut palvelun niin turvalliseksi, että hädän hetkellä soittaa
meille. Ajatus: ”Tämän takia tätä
työtä teen.”
Toinen puhelu on lyhyempi. Keskisuuren kaupungin asukas etsii
tukea itselleen ja puolisolleen,
parisuhde on pelaamisen paljastuttua muuttunut. Apua tarvitaan
peliongelman hoitoon, talouteen
ja itse parisuhteen käsittelyyn.
Ajatus: ”Nämä vetävät nyt samaa
köyttä”.

Peliklinikka 10 vuotta

2

Auttavassa puhelimessa
käytiin yhteensä

Keskimäärin päivässä
vastataan 10 puheluun, joista

1900

76%

peliongelmaa
koskevaa puhelua

Kiireisin aika
päivystyksessä on
maanantaina

on oikeita
peliongelmaa
koskevia
puheluita
Vastausprosentti
päivystyspuhelimessa on

56%

KLO 12–15
A S I A K A S O N TÄ L L Ä K E RTA A
PELAAJAN LÄHEINEN
Puhelu vaatii veronsa; mieli on itsellä puhelun jälkeen lievän hämmentynyt ja tyhjän
tuntuinen. Siihenkin tottuu. Lohtua tuli tarjottua, muttei ratkaisua. Läheisellä on vaikea
tilanne, ja pelko ja hämmennys voivat helposti tarttua työntekijään. Hyväksyn tunteen
ja jatkan päivääni. Kello on kohta kolme.

3

4

KESKITYN
K U U N T E L E M A A N A S I A K A S TA

5

VIIMEISET TUNNIT
PÄ I V Y S T Y K S E S S Ä O VAT K I I R E I S I Ä
Työstä päässeet pelaajat ja läheiset ovat ottaneet aikaa
kotimatkallaan tai kotiin päästyään soittaakseen. Jonoa
kertyy, ja huomaan stressaantuvani siitä. Työnnän ajatuksen pois – parempaan en siinä hetkessä pysty.

PA R I P U H E L U A KO S K E E A U T O M A AT T I P E L A A M I S TA
Ensimmäinen on syvästi masentunut. Pelaamiseen liittyy monesti paljon
sellaista, mikä on piilossa pinnan alla. Tunne puhelussa on, ettei asiakas
uskalla näyttää täysin, miltä tuntuu. Ahdistus ja häpeä saavat hänet
sulkeutumaan. Minulla on puhelun jälkeen levoton olo. Olisin halunnut
tehdä enemmän. Toinen puhelu tulee heti perään. Teen kovasti töitä itseni
kanssa, jotta voisin antaa asiakkaalle mahdollisimman laadukasta palvelua. Puhelu päättyy kuitenkin hyvin; asiakas kiittelee.
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Tapausesimerkit ovat Peluurin asiakastyön pohjalta muokattuja keksittyjä esimerkkejä, eivät todellisia asiakastapauksia.

1

Charlotta työskentelee Peluurin asiakastyöntekijänä
osana kolmen asiakastyöntekijän ja esimiehen tiimiä.
Hän on yksi Peluurin pitkäaikaisimpia työntekijöitä ja
työskennellyt Peluurissa jo yli 9 vuotta. Koulutukseltaan Charlotta on sosiaalipsykologian kandidaatti.

Peli poikki -ohjelma
Peli poikki on Peluurin netissä
toimiva ohjelma rahapeliongelmiin
muutosta haluaville pelaajille.
Ohjelmassa on kahdeksan osaa.
Ohjelma perustuu kognitiiviseen
käyttäytymisterapiaan ja
motivoivaan haastatteluun.
Jokaiseen osaan kuuluu asiak
kaan itsenäinen työskentely tehtä
vien parissa, keskustelu terapeutin
kanssa puhelimitse ja mahdollisuus
vertaistukeen ohjelman keskuste
lufoorumilla. Matalan kynnyksen,
hyvän toteutettavuuden ja hyvien
tulostensa vuoksi ohjelmasta on
tullut erittäin suosittu.

PELI POIKKI -OHJELMAN PROSESSI
1. Jonoon hakeutuneet
täyttäneet seulontakyselyn

3. Terapeutille siirretyt,
tarjottu paikka ohjelmasta
rekisteröitymislinkki
sähköpostiin, 2 viikkoa aikaa
rekisteröityä
terapeutti lähettää
muistutusviestejä
sähköpostiin

4. Rekisteröityneet
asiakas täyttää
ohjelmaan yhteystiedot ja
luo käyttäjätunnuksen
terapeutti tavoittelee
sopiakseen aloittamisesta

5. Aloittaneet

6. Läpi käyneet

vähintään ensimmäinen
puhelu käyty

Terapeuttien näkökulma:
viimeinen puhelu käyty
Tutkijat: jälkitutkimus tehty

S E U R A N TA 6 K K

Peliklinikka 10 vuotta

2. Jonoon hyväksytyt
lähetetty viesti:
”Tervetuloa jonoon”

S E U R A N TA 1 2 K K
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Terapeutin päivä

KUKA

Peli poikki -ohjelmassa motivoidaan osallistujaa muutokseen ja autetaan tutkimaan ja käsittelemään pelaamisen
syitä ja seurauksia. Tavoitteena on pelaamisen lopettaminen tai saaminen hallintaan. Viikoittaisten tehtävien ja
puhelujen avulla autetaan ajattelemaan sitäkin, mitä on vaikeaa ajatella ja puhumaan siitä, mistä on vaikea puhua.
Maanantaille on sovittuna viisi puhelua eri vaiheissa oleville
ohjelmaan osallistujille.

VUOSINA 2007–2019
Peli poikki -ohjelman
on käynyt läpi yhteensä

1753

ensimmäisenä on vuorossa
ohjelman aloittava ykköspuhelu.
Osallistuja on Miia, nuori opiskelija, joka kertoo ajautuneensa
vuoden aikana ongelmiin nettipelaamisen kanssa. Miialle on
helpottavaa päästä puhumaan
ja kertomaan oma tarinansa.
Yhdessä pohdimme eri vaihtoehtoja ja lopuksi hän jää miettimään, että voisiko pelaamisesta
kuitenkin puhua myös vanhempien kanssa.

5

VUONNA 2019
ohjelman kävi läpi

255

pelaajaa

60%

ohjelmaan osallistuneista
oli alle 35-vuotiaita

K LO 1 5

on pelaajan rahankäyttöön pureutuva puhelu Jannelle. Hän on vaativaa työtä tekevä
nelikymppinen mies, joka kertoo tehtävän
olleen erittäin vaikea. Tehtävässä tehtyä
pelikalenteria oli hirveää täyttää! Tehtävä vei
epämukavuusalueelle oikein kunnolla, mutta
loppujen lopuksi oli kuitenkin hyvä kohdata
realiteetti. Se motivoi muutokseen.
Päivän päättyessä on hyvä tunne siitä, että
olemme puhuneet oikeista asioista. Olemme
pohtineet yhdessä muutosta ja olen myös
kuullut monen ihmisen kiinnostavan tarinan.

58%

osallistujista
oli miehiä
Raha-automaattipelit
netissä olivat
yleisin ongelmia
aiheuttava
pelimuoto

2
K LO 1 0

alkava päivän toinen puhelu koskee tehtävää, joka tehdään yhdessä jonkun läheisen ihmisen kanssa. Eläkkeellä oleva
Seppo on tehnyt sen vaimonsa kanssa
ja kertoo, että jännitti aiheen esille ottamista, vaikka vaimo hyvin pelaamisesta
tietääkin. Seposta tuntui kuitenkin hyvältä, että lopuksi puoliso oli kertonut
olevansa ylpeä siitä, että osallistuja on
mukana ohjelmassa.

Peliklinikka 10 vuotta

4

3
K LO 1 2

seurantapuhelu Markolle. Jokaisella ohjelman
osallistujalla on mahdollisuus sopia 1–3 seurantapuhelua ohjelman aktiivivaiheen jälkeen. Puhutaan
yhdessä siitä mitä toipuminen on, esimerkiksi
pelaamisen merkityksen muuttumista. Puhutaan
vertaisryhmästä, johon kannustan Markoa vahvasti
mukaan. Ryhmässä voi auttaa itsensä lisäksi toisia!

K LO 1 3

alkavaksi sovittu neljäs puhelu ei
toteudu. Tehtävä on tekemättä, eikä
puhelimeen vastata. Laitan viestiä
perään. ”Sovitaan uusi aika. Olen
nähnyt, että yrität, vaikka se on vaikeaa. Ei luovuteta nyt!”
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pelaajaa

1

K LO 9

Antti työskentelee Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuttina osana viiden terapeutin ja esimiehen
tiimiä. Hän on tehnyt pitkään töitä mielenterveysja päihdeongelmien parissa psykiatriassa ja eri
järjestöissä. Pelihaittatyössä hän on aloittanut
viime vuonna. Koulutukseltaan Antti on psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

OmaPeluuri
OmaPeluuri on peluuri.fi-sivuston osana
toimiva sähköinen vertaistukeen ja omaapuun perustuva palvelu. Se on tarkoitettu
liikaa pelaaville ja heidän läheisilleen sekä
pelihaittoja työssään kohtaaville ammattilai
sille. OmaPeluuri vaatii kirjautumisen.
OmaPeluuri tarjoaa paikan keskustella
ryhmässä vertaisten ja ammattilaisten
kanssa. Palvelu on kehitetty yhdessä pelihait
tatyön ammattilaisten ja kokemusasiantun
tijoiden 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.
Vuoden 2020 aikana rahapelaajille oli
tarjolla kaksi suomenkielistä avointa keskus
telualuetta: Pelaajien päiväkirjat ja Pelaajien
ryhmä.

Tehostartti (OmaPeluurissa)
Tehostartti muutokseen on OmaPeluurissa
toimiva, rahapelaajille tarkoitettu ohjattu ja
suljettu verkkovertaisryhmä.
Ryhmä kestää yhteensä kuusi viikkoa ja
sitä ohjaavat Peluurin asiakastyöntekijä sekä

Peliklinikka 10 vuotta

peliongelman itse kokenut ja siitä toipunut
Pelirajat’on-vertaisohjaaja. Yhdellä viikolla
ryhmässä vierailee mukana myös Pelira
jat’on-läheisvertaisohjaaja.

Valtti ja Hertta
Valtti on liikaa pelaaville tarkoitettu vertais
tukipalsta, joka toimii A-klinikkasäätiön
ylläpitämällä Päihdelinkki.fi-sivuston vertais
foorumilla. Valtin kirjoitukset ovat julkisesti
luettavissa, mutta kirjoittaminen vaatii
rekisteröitymisen.
Valtin keskustelut ovat pääsääntöisesti
laadultaan vertaistuellisia ja toisiaan kan
nustavia. Kirjoittamisen lisäksi monelle tuki
löytyy muiden kertomusten ja kokemusten
lukemisesta. Valtti toimii tarpeellisena
tukena niille, jotka tarvitsevat välitöntä tukea
ilman jonotusaikaa.
Valtin keskustelujen avoin lukumahdol
lisuus varmistaa helpon löydettävyyden
hakukoneiden kautta. Kirjoittamisen kevyellä
rekisteröitymisellä varmistetaan kirjoitusten
asiallisuus.
Pelaajien läheisille tarkoitettu vertais
tukipalsta Hertta avattiin asiakastoiveiden
siivittämänä vuonna 2016.
Hertan viestejä voi lukea ja palstalle voi
kirjoittaa ilman rekisteröitymistä. Kynnys

läheistuelle pyritään pitämään mahdollisim
man matalana.

Peluuri.fi

Peluuri.fi -sivustolla on laajalti ajankohtaista
tietoa rahapeliongelmasta, ohjeita ja vinkkejä
apukeinoista, apu- ja tukipaikoista sekä
muista rahapelikentän ajankohtaisista
asioista.
Lisäksi sivustolla on erilaisia itsearvioin
tiin ja itseopiskeluun tarkoitettuja välineitä,
kuten pelitestejä.
Tietopankki tarjoaa tietoa rahapelaami
sesta ja peliongelmasta kaikille kiinnostu
neille. Sivuston ensisijainen kohderyhmä
ovat pelaamisestaan huolestuneet ja sen
ongelmaksi kokevat sekä heidän läheisensä.
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Asiakkaan tarina: ”Viikon ajan mietin, miten päättäisin päiväni”
”O L E N P E L A I L L U T H E D E L M Ä-

kaupoissa ja pelihal
leissa parikymppisestä lähtien.
Pelaaminen pysyi hallinnassa
kauan, mutta 2000-luvun alussa
löysin Pafin nettikasinon. Pelailin
Pafia vuosikaudet, välillä voitin ja
välillä hävisin, pelaaminen pysyi
kuitenkin hallinnassa.
Vuoden 2010 tienoilla löy
sin ulkomaiset nettikasinot, ja
niiden uskomaton tarjonta ja
mielettömät grafiikat koukuttivat
minusta peliriippuvaisen.
Ensimmäiset suuremmat
voitot saivat nälkäni vain kasva
maan, ja mielessäni alkoi kasvaa
yhä suurempana jättivoiton mah
dollisuus. Tappioiden alkaessa
PELEJÄ

Peliklinikka 10 vuotta

kasaantua löysin kulutusluo
tot, joita sai aivan naurettavan
helposti! Ja voi herrajumala; jos
sattui pahempi tappioputki, lisää
vain kulutusluottoa ja taas elämä
hymyili, oli varaa pelata! En
edes mieltänyt kulutusluottoja
lainoiksi, ne vaan olivat helppoa
pelirahaa.
Satunnaisten voittojen ja
työtulojeni ansiosta pystyin
lainat hyvin hoitamaan, mutta
kulutusluottojen määrä alkoi
olla tapissa. Pelivimma vain
kiihtyi tästä, sillä nyt se suur
voitto oli pakko saada, kun
eläkeikäkin lähestyi. 2019 pää
sin eläkkeelle, tulot pieneni
vät, kulutusluotot olivat aivan

tapissa. Suurvoitto kiilsi silmis
säni entistä tärkeämpänä, se oli
nyt vain ihan pakko saada, jotta
pääsisin veloistani.
S I T T E N KO I T T I PÄ I VÄ, jolloin

pelasin samana päivänä tulleen
eläkkeeni kokonaan yhdessä
yössä. Koko maailmani romahti
ja mietin viikon ajan, miten päät
täisin päiväni. Olin aivan yksin
ongelmani ja häpeäni kanssa. Ei
tästä voi jatkaa elämää. Jostain
kuitenkin sain vähän voimia ja

soitin kaverilleni, joka oli
vuosia tiennyt pelaamisestani
ja varoitellut siitä. Hän suostui
lainaamaan rahat vuokraan ja
muihin pakollisiin laskuihin,
mutta sillä ehdolla, että käyn
Peluurin sivuilla. Hän oli minun
takiani käynyt Peluurin sivuilla,
koska oli huolestunut pelaami
sestani. Minä olin vuosia naures
kellut hänelle, että ei minulla ole
peliongelmaa, aina minä sieltä
voitan, vaikka totuus oli päin
vastainen.

Sitten koitti päivä, jolloin pelasin
samana päivänä tulleen eläkkeeni
kokonaan yhdessä yössä.”
23

Vielä pari päivää tuskailtuani
avasin vihdoin Peluurin sivut, ja
peliriippuvuuteni räjähti silmille
kuin miljoonan megatonnin
pommi! Soitin Peluurin autta
vaan puhelimeen ja sain itkien
tunnustaa, että olen peliriippu
vainen. Päivystäjä ymmärsi heti
tuskani ja hätäni ja osasi sanoa
oikeat sanat, joiden ansiosta näin
ensimmäisen valonpilkahduksen
vuosiin. Tajusin että en ole yksin,
meitä peliongelmaisia on tuhan
sittain. Se helpotti oloa.
Päivystäjän ohjeilla suljin
yli 300 nettikasinoa samana

päivänä, tilasin vertaispuhelun,
ilmoittauduin Peli poikki -ohjel
maan ja marssin seuraavana
aamuna A-klinikan päivystyk
seen. Päivystäjä myös pyysi
minua soittamaan alkuun kerran
viikossa auttavaan puhelimeen,
jotta en kokisi jääväni yksin.
Pääsin seuraavalla viikolla
A-klinikan terapiaan, jossa
sain puhua ongelmastani kerran
viikossa 12 viikon ajan.
Vuoden 2020 alussa pääsin
Tehostartti muutokseen -verkkovertaisryhmään, jossa tapasin
virtuaalisesti muita peliriippuvai

Pääsin häpeästäni, ahdistuksestani ja
pystyin antamaan itselleni anteeksi valtavat
summat, joita olin hävinnyt ja lainannut.”
Peliklinikka 10 vuotta

sia. Kuuden viikon aikana pureu
duttiin peliongelmaan monipuo
lisesti. Pikkuhiljaa huomasin,
että terapian ja Tehostartin
ansiosta aloin ymmärtää riippu
vuuttani ja valhemaailmaa, jossa
olin elänyt vuosikausia. Kun
tehokurssi päättyi helmikuussa,
sain pian tietää pääseväni Peli
poikki -ohjelmaan maaliskuussa.
Pelittömät päivät jatkuivat
ja aloin todella tajuta, miten
pahasti olin päästänyt itseni
uskomaan isoon voittoon, jota ei
koskaan tullut eikä tulisikaan.
Pääsin häpeästäni, ahdistuk
sestani ja pystyin antamaan
itselleni anteeksi valtavat sum
mat, joita olin hävinnyt ja lai
nannut. Kaikki lainani menivät
tietenkin ulosottoon, mutta en
enää hävennyt sitäkään. Tulen

toimeen sillä mitä on ja luotan
tulevaisuuteen. Toipumistaipa
leeni aikana tuli mieleen, että
olisipa mahtavaa auttaa jonain
päivänä muita peliriippuvaisia,
kun itse sain valtavasti apua
riippuvuuteeni, kun sitä vihdoin
osasin hakea.
KESÄLLÄ TULI KULUNEEKSI
8 K U U K A U T TA P E L I T Ö N TÄ
A I K A A. Hain Pelirajat’on-vertaisohjaajakoulutukseen ja
pääsin mukaan. Koulutukseni
on pian ohi, ja pian alkaa myös
ensimmäinen vertaisryhmäni
peliriippuvaisille! Peluuri pelasti
henkeni ja ohjasi minut toipumi
sen tielle.”

Jokke
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Restart-päivä

7
K LO 1 6

K LO 8

RESTART-OHJELMA DIGIPELAAJILLE

Päivän asiakkaiden tehtävien tsekkaus kahvikupposen kera sekä muistiinpanojen tekeminen päivän puheluita varten, sähköpostit
ja viestisovelluksen tsekkaus.

K LO 9

Restart-ohjelma on ensimmäinen valtakunnallinen
tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä ongelmallisesti
pelaaville suunniteltu tukipalvelu. Siihen on
otettu mallia suositusta Peli poikki -ohjelmasta.
Kahdeksan viikon ohjelma kannustaa pelitapojen
kriittiseen tutkailuun ilman lopettamispakkoa.
Tehtäväkirja verkossa herättelee asiakkaan
pohtimaan keskeisiä teemoja itse, ja
puhelinkeskustelut tukevat muutoksesta
heränneiden ajatusten soveltamista käytäntöön.
Ohjelma nojaa motivoivaan haastatteluun,
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja hyväksymisja omistautumisterapiaan. Restart on Peluurin
palvelu ja Sininauhaliiton STEA-kehittämishanke
(2019–2021).

2

Päivän ensimmäinen puhelu.
Uusi asiakas puolison aloitteesta
ohjelmassa. Kysyn asiakkaan
omasta motivaatiosta. Hän kertoo
olevansa utelias tietämään, mistä
tässä on kyse. Kolme varttia
tutustumista ja asiakkaan
tilanteen kartoittamista. Olo puhelun jälkeen on, että asiakkaan
uteliaisuus syttyi myös oman pelikäyttäytymisen tutkailuun.

3
K LO 1 0
Toinen puhelu, tehtäväkirjan puolivälin saavuttanut asiakas. Keskustelua ohjelman neljännessä
osassa tehdystä sopimuksesta
muutostavoitteen eteen ja edellisen viikon tuntemuksista sekä
tapahtumista.

K LO 1 1
Kolmas puhelu: Ohjelman läheisen haastattelutehtävä oli ollut
asiakkaalle silmiä avaava, joten
keskustelun keskiöön nousivat
asiakkaan oman pelaamisen vaikutukset muihin ihmisiin. Pohdittiin myös muutoksen ja tilanteen
ennallaan jatkumisen etuja ja
haittoja.
Lounaalle.

Peliklinikka 10 vuotta

Pikainen tsekkaus päivän päätteeksi
seuraavan päivän asiakkaisiin.
Mieltä lämmitti erityisesti ohjelman
loppuun päässeen asiakkaan palaute
loppukyselyssä:

4

“Mun olo ennen tätä ohjelmaa oli jo
vuosia ollut loppuunpalanut,
kyllästynyt ja tyhjä pelaamisen takia
– jota sitten paradoksaalisesti koitin
hukuttaa peleihin pelaamalla entistä enemmän ja intensiivisemmin.
Restartin avulla ei pelkästään mun,
vaan mun vaimoni ja ennen kaikkea
3,5-vuotiaan poikani elämänlaatu on
ottanut suuren kehitysaskeleen perheen saadessa läsnäolevan isän.”

K LO 1 5

5

6

Päivän viimeinen asiakaspuhelu
siirtyy asiakkaan estymisen vuoksi
seuraavalle viikolle. Vapautunut aika
vierähtää ohjelman testipalvelimella
uusien ominaisuuksien testailun
parissa.

K LO 1 3–1 5
Viikkopalaveri
tiimin kanssa.
Edellisen viikon
läpikäyntiä ja
käynnistyneen viikon hahmottelua.
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1

6.2 Helsingin ja Vantaan kaupunkien
tuottama avohoito vuonna 2020
AV O H O I T O
Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuottama Peliklinikan
avohoito antaa monipuolista
keskustelutukea ja hoitoa
raha- ja digitaalisista peli
ongelmista kärsiville ihmisille
sekä heidän läheisilleen.
Palvelu tarjoaa täysi-ikäisille
helsinkiläisille, vantaalaisille
ja kauniaislaisille keskustelu
käyntejä ongelmatiikkaan
perehtyneen ammattilaisen
kanssa joko yksilö-, paritai perhemuotoisina. Käynnit
ovat maksuttomia eikä
lähetettä tarvita.

Peliklinikka 10 vuotta

Helsingin ja Vantaan kaupunkien
tuottama Peliklinikan avohoito
antaa monipuolista keskustelu
tukea ja hoitoa raha- ja digipelejä
ongelmallisesti pelaaville hen
kilöille sekä heidän läheisilleen.
Palvelu tarjoaa täysi-ikäisille
helsinkiläisille, vantaalaisille
ja kauniaislaisille hoidollisia
keskustelukäyntejä peliongelmiin
perehtyneen ammattilaisen
kanssa yksilö-, pari- tai perhe
muotoisina. Avohoito on maksu
tonta eikä lähetettä tarvita.
Hoito alkaa kolmen kerran
alkuarviojaksolla, jonka aikana
muodostetaan asiakkaan kanssa
yhteistä kuvaa hänen tilantees
taan sekä tehdään suunnitelma
hoidon tavoitteista, keinoista,
kestosta ja arvioinnista.
Hoitojaksot pyritään suunnit
telemaan yksilöllisesti ja yhteis
työssä asiakkaan kanssa hänen
omasta tarpeestaan ja tilantees
taan lähtien.

Alkuarviojakson aikana on
ensisijaista luoda toimiva hoito
suhde, jolle myöhempi työsken
tely perustuu. Toinen alkuarvion
keskeinen tavoite on pelaamiseen
liittyvän ja asiakkaan tilanteen
kannalta olennaisen tiedon ja
ymmärryksen lisääminen.
Peliongelmaisten hoidon
keskiössä ovat yleisimmin
asiakkaan muutosmotivaation
tarkastelu ja tukeminen sekä
asiakkaalle soveltuvien konkreet
tisten keinojen löytäminen hänen
tilanteensa muuttamiseksi.
Usein hoidon tavoitteena on
myös lisätä asiakkaan ymmär
rystä omasta pelaamisestaan ja
siihen vaikuttavista ajatuksista,
tunteista ja elämäntapahtumista
sekä löytää toisin toimimisen
mahdollisuuksia.
Osana avohoitoa on hyödyn
netty myös kognitiiviseen käyt
täytymisterapiaan perustuvan
Rahapeliriippuvuus hallintaan

-hoito-ohjelmaan pohjautuvaa
työskentelyä.
Pelaajien läheisten kanssa
työskentelyssä ensisijaista on
läheisen voimavarojen ja talou
den turvaaminen. Lisäksi lähei
sille on tärkeää saada tietoa
peliongelmasta ja sen hoidosta.
Hoidossa pyritään tyypillisesti
selkiyttämään läheisen roolia
ongelmallisesti pelaavan tukena
ja pohtia yhdessä muun muassa
missä määrin ja millä tavoin
pelaajaa voi auttaa ja mikä taas
on ongelmakäyttäytymisen mah
dollistamista.
Lisäksi Peliklinikan avohoito
tarjoaa konsultointia ja tukea
Helsingin, Vantaan ja Kauniais
ten kaupunkien perus- ja erityis
palveluille ja niiden työntekijöille
rahapeliongelmiin liittyvissä
asioissa.
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Peliklinikan avohoidon
päivä

VUONNA 2019

käyntiä

K LO 9

aloittaa uusi asiakas. Hän on pelaajan
läheinen ja kertoo, että pelaajalla on
myöhemmin tällä viikolla oma ajanvaraus toiselle työntekijälle. Asiakas
täyttää alkuarviointilomakkeet. Käymme
läpi perheen tilannetta ja läheisen omaa
jaksamista. Hänen syyllisyyden, epäluottamuksen, pelon ja ahdistuksen
tunteensa ovat voimakkaat.

1

uutta asiakasta

*Raporttia kirjoittaessa ei ollut selvillä milloin espoolaisia
asiakkaita aletaan ottaa vastaan avohoidossa.

6
Avohoidon
asiakkaita tavataan
henkilökohtaisilla
keskusteluilla
asiakkaan
tilanteesta
riippuen

K LO 1 0

Asiakas ei saavu. Hän oli viime viikolla ensikäynnillä.
Laitan asiakkaalle tekstiviestin, haluaako hän varata
uuden ajan, ja huomenna soitan vielä perään.
Noin joka viides varattu aika jää käyttämättä, mutta
nyt ehdin kirjoittaa lausunnon toiselle asiakkaalle.
Hän tarvitsee sitä velkajärjestelyhakemuksensa
liitteeksi. Vastaan myös tekstiviesteihin, joissa asiakkaat haluavat siirtää ensi viikon tapaamisia.

Asiakas on käynyt Peliklinikalla kolmisen
vuotta eli jo kolmella eri työntekijällä.
Asiakas on lopettanut pelaamisen kauan
sitten, mutta hän pitää tärkeänä, että saa
käydä säännöllisesti kertomassa kuulumisiaan. Asiakkaalla on takana pitkä ja rankka
pelihistoria eikä hän luota vielä itseensä.

Peliklinikka 10 vuotta

Avohoidon tiimissä työskentelevät HUS:n
erikoissuunnittelija toiminnallisena esihenkilönä, Sininauhaliiton projektisihteeri, Vantaan kaupungin psykologi, Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijä ja sosiaaliterapeutti
sekä Espoon kaupungin sairaanhoitaja*

Ikähaitari on laaja, ja asiakkaiden syntymävuodet
jakaantuvat 1940-luvulta 2000-luvulle.
Tyypillisin avohoidon asiakas on noin 30-vuotias
mies, joka on pelannut rahapelejä ongelmallisesti
5–10 vuotta. Hoitosuhteen kesto vaihtelee, mutta
on yleensä 6–9 kuukauden pituinen.

2

K LO 1 2

KETKÄ

124

1–4
viikon
välein.

Työskentely
perustuu kolmen
kerran alkuarviointiin
ja sen jälkeen
tehtävään hoitosuunnitelmaan.
Pääosa asiakkaista on
rahapelaajia, ja läheisten osuus on noin

PÄ I VÄ N PÄ ÄT T E E K S I

tarkistan, että kaikki hoitokertomukset on
kirjattu Terveys Efficaan ja että tilastoni ovat
ajan tasalla. Palautan asiakkaiden asiakirjakansiot arkistokaappiin ja käyn alustavasti
mielessäni läpi huomisen viisi ajanvarausta.
Yksi uusi asiakas ja muut tuttuja. Yksi tutuista
on juuri palannut laitoskuntoutuksesta ja
toisella on vuorossa kolmen kuukauden väliarviokäynti.

10%
5

3

4
K LO 1 4

Tapausesimerkit ovat avohoidon asiakastyön pohjalta muokattuja keksittyjä esimerkkejä, eivät todellisia asiakastapauksia.

1458

Asiakas tavataan yhdessä tulkin kanssa.
Asiakas on lähetetty Peliklinikalle oman
kunnan sosiaalitoimesta, koska siellä on törmätty
toistuviin vuokrarästeihin. Asiakas on kertonut
aloittaneensa pelaamisen saavuttuaan Suomeen
ja törmättyään joka paikassa toinen toistaan
houkuttelevampiin pelikoneisiin.

K LO 1 6.3 0

Puhelintapaaminen. Asiakas siirtyi koronakeväänä henkilökohtaisista tapaamisista puhelinasiointiin ja on halunnut jatkaa sillä
tavalla. Asiakas käy päivätöissä,
ja hänellä on pitkä matka Peliklinikalle. Asiakas haluaa käydä
läpi viikonlopun lipsahdusta, jolloin päättyi siihen asti hyvin sujunut kuukauden pelaamattomuus.
Eriteltiin tapahtunut, kerrattiin
käytössä olevat apukeinot ja todettiin, että matka jatkuu.
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Asiakkaan tarina: ”Miksi sun pitää lainata koko ajan rahaa?”
”O L I N E H K Ä 1 2-V U OT I A S,

kun ensimmäisen kerran tein
yhdessä faijan kanssa viikon
lopun vakioveikkauksen. Oli tosi
siistiä jännittää yhdessä, miten
käy. Mulla on ollut tosi rakastava
ja normaali perhe, mitä ikinä se
tarkoittaakaan. Jalkapallo oli
meillä ykkösjuttu ja aloinkin sitä
harrastamaan melkein heti,
kun opin kävelemään.
Seuraavat muistikuvat
uhkapelaamisesta tulevat ehkä
laivalta teini-ikäisenä. Siellä
kokeiltiin kolikkopelejä, mutta

jostain syystä ne eivät kiinnosta
neet niin paljon. Parikymppisenä
sitten pitkäveto, vakio ja moni
veto löysivät tiensä pelivalikoi
maan. Tunsin, että niissä jalka
pallotietämys auttaisi tietämään
lopputuloksen helpommin. Toki
summat olivat pieniä ja jännitys
oli varmaan se suurin ilo vedon
lyönnissä.
Viisi seuraavaa vuotta
meni pelatessa ”normaaleissa”
rajoissa. Nettipelaamisen myötä
asiaan tuli muutos ja ongelmat
varsinaisesti alkoivat vasta näyt

Häh. Eihän se ole mahdollista,
ajattelin. Oli se.”
Peliklinikka 10 vuotta

täytyä. Toki en vielä silloin edes
voinut ajatella, miten tämä voisi
olla ongelmallista; se ei kerta
kaikkiaan käynyt edes mielessä.
Jännitys säilyi, panostaminen
alkoi nousta, samoin voitot ja
häviöt enkä pitänyt kirjaa juu
rikaan niistä. Välillä, kun tuli
iso summa tilille, saatoin ostaa
jotain isompaa itselleni.
Näin myöhemmässä vai
heessa olen tajunnut, että pelaa
miseen meni jo aika paljon enem
män kuin siitä sain. Isot voitot
toki ruokkivat tunnetta, ettei
tässä ole mitään hätää. Samaan
aikaan ajattelin, että tulen koko
ajan tietäväisemmäksi pelaajaksi
vedonlyönnin suhteen. Pelasin

aika paljon fudis- ja lätkäkoh
teita.
S A M O I H I N A I KO I H I N K U V I O IH I N T U L I M Y Ö S N E T T I P O K E R I.

Siinäkin kiehtoi se, että voin itse
vaikuttaa lopputulokseen. Mie
lenkiintoista oli, että Casinolla
pelatessa ei rahaa juuri kulunut
yli suunnitelman. Tätä vaihetta
kesti reilu viisi vuotta myös.
Se oli aika tasaista aikaa pelaa
misen kanssa. Maksimipanokset
olivat varmasti 100 euron luokkaa
vielä silloin. Samaan aikaan
opiskelin ammatin ja minusta
tuli suhteellisen hyvätuloinen
yrittäjä. Rahaa alkoi tulemaan
säännöllisesti joka päivä.
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Vedonlyöntisummat alkoivat
kasvaa, ja vaikka sain työstäni
hyvää korvausta, jouduin lai
naamaan frendeiltäni rahaa.
Välillä olin velkaa 6–7 frendille.
Kaikki sain kuitenkin maksettua
aina takaisin. Muutama kyseli
ja ihmetteli, miten mun pitää
lainata rahaa jatkuvasti, vaikka
olen töissä. Olen hyvä puhu
maan (valehtelemaan). Kuiten
kin pahin oli vielä edessä.
Aloin seurustella tulevan kih
lattuni kanssa. Itse seurustelu
oli erittäin kivaa, mutta jouduin
valehtelemaan hänelle koko ajan.
Asuimme eri kaupungeissa ja
huomasin, että kun mulla oli
iltaisin tylsää ja olin yksin, valit
sin pelien jännittämisen. Se oli

oikeastaan ainoita asioita mitä
tein iltaisin.
N A I S E N I A L KO I S A A D A T I E TÄ Ä
P E L A A M I S E S TA N I. Hän alkoi

katsomaan tiliotteitani ja halusi
nähdä tilini. Neljä kertaa hän
on antanut peliriippuvaisuuteni
anteeksi.
Aikamoista. Hänen takiaan
hain ensimmäisen kerran
apua terapiasta, paino sanalla
HÄNEN. En itse ehkä ajatel
lut vieläkään, että mulla olisi
ongelma. Se ei auttanut,
terapeutti ei oikein ehkä tiennyt
tästä riippuvuudesta hirveästi.
Pelasin isoilla summilla,
panokset saattoivat olla jopa
1 000 euroa, ja 10 000 euron

Kaikkein vaikeinta peliriippuvuudessa
on päästää irti. Rutiini. Tapa.”
Peliklinikka 10 vuotta

voitto ei esimerkiksi tuntunut
missään enää, saati monen
tonnin menetys. Ei mitään
tunneryöppyjä suuntaan tai
toiseen. 2018 saimme kolmen
eron ja valtavan luottamuspulan
lisäksi kuulla, että saisimme
lapsen. Puoliso tarkkaili tilejäni
jatkuvasti ja pelasin pelkästään
käteisellä enää. Valehtelin sen
kin.
Kaikkein vaikeinta peliriippuvuudessa on päästää irti.
Rutiini. Tapa. En tiedä miksi,
mutta koko ajan ajattelin, että
se on ollut koko elämäni läsnä.
En ollut koskaan edes ajatellut
eläväni ilman uhkapelaamista.
Ajattelin jatkuvasti, että voisin
pelata ainakin osittain, jotain.
Sitten kaikki muuttui. Löysin
Peliklinikalta huikean avohoidon
asiakastyöntekijän.
Hän sai tajuamaan, että mun

vaan pitää lopettaa kaikki, eikä
vaan hetkeksi, vaan lopullisesti.
Heittämään koko tuttu ja tur
vallinen uhkapelaaminen pois.
”Häh. Eihän se ole mahdollista”,
ajattelin.
O L I S E. N Y T O L E N O L L U T

Ei
ensimmäistäkään vetoa. Toki
välillä on tullut muutamia fiiliksiä
aiheeseen liittyen, mutta ne olen
pystynyt käsittelemään. Jäljelle
on jäänyt tietynlainen helpotus
ja 10 000 euron laina, jolla mak
soin pari pikavippiä pois.
Muille samoissa ongelmissa
velloville voisin sanoa, että
puhkaise rutiinikupla ja hyppää
ulos.
Elämä tarjoaa jännitystä ihan
muiltakin osin. :)”
P E L A A M AT TA V U O D E N.

Nimetön

29

6.3 Tieto- ja tukipiste Tiltin palvelut vuonna 2020
AV O I M E T O V E T

Kaksi kertaa viikossa maanantaisin klo 15–17 ja keskiviikkoisin klo 15–18.
Tiltin Avoimet ovet tarjoavat
ongelmallisesti rahapelejä pelaa
ville, heidän läheisilleen sekä
pelihaittoja työssään kohtaaville
ammattilaisille mahdollisuuden
matalan kynnyksen asiointiin.
Avoimet ovet on suunnattu
etenkin ensimmäistä kertaa
tuleville kävijöille, jotka hakevat
tietoa tai tukea pelaamisen
haittoihin. Avoimissa ovissa voi
myös viettää aikaa yhdessä työn
tekijöiden ja vertaisten kanssa
keskustellen ja kahvitellen.

Z O O M-V E RTA I S R I N K I

Joka toinen viikko tiistaisin
klo 17–18.30.
Zoom -vertaisrinki on Zoom-verk
koalustalla toteutettava avoin
vertaistukiryhmä pelaajille, jotka
kokevat tarvitsevansa tukea
pelaamisen haittoihin.
L Ä H E I S T E N V E RTA I S R I N K I

Kerran kuussa torstaisin
klo 18–19.30.
Läheisten vertaisrinki on avoin
vertaistukiryhmä rahapelaajien
läheisille, jotka kokevat tarvit
sevansa tukea itselleen oman
hyvinvointinsa tueksi.
T E E M AV E RTA I S R I N K I

V E RTA I S R I N K I

Kerran viikossa maanantaisin
klo 17–18.30.
Vertaisrinki on avoin vertais
tukiryhmä pelaajille, jotka
kokevat tarvitsevansa tukea
ongelmallisen pelaamisen
haittoihin.

Kerran viikossa keskiviikkoisin
klo 16–17.
Teemavertaisrinki on teemallinen
vertaisryhmä, jossa työskennel
lään Tiltin työntekijän ohjeista
mana etukäteen sovittua aihetta
käsitellen erilaisia menetelmiä
hyödyntäen.

T I LT I N P E R H E K L U B I

P U U H A P E R J A N TA I

Joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 18–19.30.
Tiltin Perheklubi on pelaajille
ja koko heidän lähipiirilleen
tarkoitettu suljettu vertaisryhmä.
Ryhmään ilmoittaudutaan koulu
tetun tukiohjaajan kautta.

Kerran viikossa perjantaisin
klo 11–14.
Puuhaperjantai on toiminnallista
tukea ja ohjausta tarjoava vertais
ryhmä, joka osallistaa ja aktivoi
ryhmään osallistuvia löytämään
arjen hyvinvointia tukevia asioita.

L Ä H E I S T E N AV O I M E T O V E T

M U U T RY H M ÄT O I M I N N OT

Kerran kuussa torstaisin
klo 16–18.
Läheisten avoimet ovet tarjoavat
rahapelejä pelaavien läheisille
mahdollisuuden matalan kynnyk
sen asiointiin. Ne on suunnattu
etenkin ensimmäistä kertaa
tuleville läheiskävijöille, jotka
hakevat tietoa tai tukea itselleen.
Läheisten avoimiin oviin voi myös
tulla viettämään aikaa yhdessä
vertaisten kanssa keskustellen ja
kahvitellen.

Tiltissä järjestetään erilaisia
suljettuja ryhmätoimintoja
esimerkiksi yhteistyössä
Peliklinikan avohoidon kanssa
tai ulkopuolisten ryhmänvetäjien
avulla, esimerkiksi hyväksy
mis- ja omistautumisterapia-,
kirjallisuusterapia- tai taide
terapiaryhmiä.
TIETOISKUT

Tietoiskuja järjestetään tarpeen
mukaan, tavallisimmin 1–4 kertaa
vuodessa. Tietoiskut tarjoavat
lyhyen alustuksen ja yhteistä
keskustelua kävijöiden toivo
mista ajankohtaisista aiheista.

Taulukko 4. Kooste Tiltin palveluista vuonna 2020

Peliklinikka 10 vuotta
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Matalan kynnyksen
palveluita
Peliklinikan tieto- ja tukipiste Tiltin matalan
kynnyksen neuvontapalvelut ja vertais
toiminta tarjoavat tietoa, tukea ja vertaistukea
rahapelihaittoihin ja rahapeliongelmista
toipumisen tueksi.
Tiltissä on tarjolla sekä ammattilaisten
tarjoamaa matalan kynnyksen neuvontaa
ja palveluohjausta että vertaistukeen
perustuvaa avointa ja suljettua ryhmä
toimintaa.
Toiminta on tarkoitettu rahapelihaittoja
kokeville pelaajille, heidän läheisilleen sekä
näitä kohderyhmiä työssään kohtaaville
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja
opiskelijoille. Valtaosa toiminnasta tapahtuu
kasvokkain Tiltin asiakastilassa.
Tiltti on auki viikottain joka toisena arki
päivänä yhteensä 11,5–21,5 tuntia viikossa.
Toimintavuosien 2010-2019 aikana
Tilttiin on tehty yhteensä 13920 käyntiä ja
yhteensä 1611 ensikäyntiä. Tiltin toimintaa
on kehitetty kävijäkunnan tarpeisiin vastaa
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viksi monin eri tavoin kuluneiden toimin
tavuosien varrella. Jotkin toimintamuoto
kokeilut ovat jääneet kertaluonteisiksi ja
toiset taas vakiintuneet osaksi pysyvää perus
toimintaa. Tässä raportissa kuvataan tar
kemmin vain tällä hetkellä viikkoaikataulussa
olevat pysyvät toimintamuodot.

Avoimet ovet ja läheisten
avoimet ovet
Tiltin Avoimet ovet -toimintamuoto on
toiminut jo vuodesta 2010 lähtien ensim
mäistä kertaa tulevien avunhakijoiden
sisääntuloväylänä. Avointen ovien kautta
ohjaudutaan Tiltin muihin toimintamuotoihin
ja koko Peliklinikan palvelukokonaisuuden
muihin palveluihin.
Avoimet ovet ovat olleet kautta Tiltin
toimintavuosien käyntimääriltään selvästi
suosituin toimintamuoto.
Avoimiin oviin voi tulla asioimaan auki
oloaikoina, maksutta ja etukäteen aikaa
varaamatta. Avoimissa ovissa käy sekä raha

pelejä pelaavia, heidän läheisiään että peli
haittoja työssään kohtaavia ammattilaisia.
Yhä useampi ensikävijä tulee asioimaan
Avoimiin oviin yhdessä läheisensä kanssa,
tavallisimmin puolison tai vanhemman
kanssa.
Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilai
set saattavat peliongelmiin apua tarvitsevia
asiakkaitaan Avoimiin oviin tai hakevat itsel
leen tietoa ilmiöstä oman työnsä tueksi.
Tiltin työntekijät keskustelevat aina
ensikävijöiden kanssa ensin kahden kesken
ja kartoittavat tulijan tilanteen. Etenkin
kriisitilanteessa asioivien ensikävijöiden ja
uudelleen pelaamaan repsahtaneiden tilan
teeseen paneudutaan yksilökohtaisesti ja
heitä ohjataan myös eteenpäin tarvittaessa.
Noin puolet ensikävijöistä käy 1–2 kertaa
Tiltissä ja ohjautuu neuvontakeskustelujen
jälkeen eteenpäin itselle sopiviin muihin
palveluihin.
Toisaalta Avoimissa ovissa käydään myös
toistuvasti. Noin kolmannes uusintakävi
jöistä tulee säännöllisesti omaan muuhun
viikkorytmiin sopivassa aikataulussa oles
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kelemaan pelittömässä tilassa, tapaamaan
muita samaa kokeneita vertaisia, vaihtamaan
kuulumisia ja tukemaan toisiaan.
Suurin osa pelaamisen haittoihin tukea
tarvitsevista käy Avoimissa ovissa jaksoittain
eli silloin, kun kokee tarvitsevansa eniten
tukea pelaamisen haittojen työstämiseen.
Toistuvasti tuleville kävijöille jaetaan
Avoimissa ovissa eri tavoin heidän toipumis
taan edistävää tietoa ja tukea.
Läheisten avoimet ovet aloitettiin vuonna
2018 ja ne korvaavat yhdessä Läheisten
vertaisringin kanssa aiempina toiminta
vuosina järjestetyt teemoitetut läheisten
illat. Läheisten avoimet ovet on rauhoitettu
vain läheisten asiointiin, mikä mahdollistaa
läheisille olennaisten kysymysten käsittelyn.

Vertaisringit pelaajille ja
läheisille ja teemavertaisringit
pelaajille
Pelaajille tarkoitetut Vertaisringit ovat maa
nantain Avointen ovien jatkoksi järjestettäviä
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kaikille avoimia vertaisryhmätapaamisia,
joissa keskusteluaiheet nousevat osallistujilta
aloituskierroksella.
Osa Vertaisrinkiin osallistuvista kävi
jöistä tulee Avoimiin oviin jo ennen ryhmä
tapaamista. Vertaisrinkiä kutsuttiin Tiltin
alkuvuosina nimellä Kahvitauko, joka oli
Avointen ovien jälkeen ensimmäinen Tiltin
toimintakonseptiin lisätty vertaisryhmätoi
mintamuoto.
Vertaisrinki-tapaamisiin ei tarvitse ilmoit
tautua etukäteen vaan niissä voi käydä
silloin, kun haluaa ja itselle sopii. Osallistu
minen on maksutonta.
Ryhmää ohjaava työntekijätyöpari huoleh
tii ryhmätapaamisen rakenteesta ja puheen
vuorojen jakamisesta, tukee ryhmään osal
listuvia jakamaan kokemuksia pelihaitoista
selviytymisen keinoista ja ratkaisuista, jakaa
kullakin ryhmäkerralla nouseviin keskus
teluaiheisiin liittyen itselleen kertynyttä
tietoa ja tukee osallistujia keskustelemaan
peliongelmista toipumisesta. Vertaisrinki
on kävijämääriltään toiseksi suosituin Tiltin
toimintamuoto.

Läheisten vertaisringit aloitettiin vuonna
2018 ja ne korvasivat yhdessä Läheisten
avointen ovien kanssa aiemmin järjestetyt
teemoitetut Läheisten illat.
Läheisten vertaisringeissä toimitaan
samoin periaattein kuin pelaajille suunna
tuissa Vertaisringeissä. Läheisten vertais
ringit pidetään vain kerran kuukaudessa,
koska olemme toimintavuosiemme varrella
havainneet, että läheisillä harvemmin on
tarvetta tai mahdollisuus osallistua vertais
ryhmään viikoittain.
Pelaajille suunnatut Teemavertaisringit
aloitettiin keväällä 2017. Ne ovat teemallisia
vertaisryhmätapaamisia, joissa työskennel
lään Tiltin työntekijän ohjeistamana etu
käteen sovittua aihetta käsitellen ja erilaisia
menetelmiä hyödyntäen.
Teemavertaisringeissä käsitellään raha
peliongelmista toipumisen kannalta olen
naisia ja Vertaisrinkien keskusteluissa usein
toistuvia aiheita kuten rehellisyys, valehtelu,
retkahdusten estäminen, arjen hyvinvointi,
läheisten tukeminen tai tunnetyöskentely.
Teemavertaisrinkien aiheet suunnitellaan
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kausittain. Teemavertaisrinki -tapaamiset
pidetään keskellä keskiviikon Avointen
ovien aukioloaikaa. Monet Teemavertaisrin
kiin osallistuvat tulevat Avoimiin oviin
jo ennen ryhmätapaamista ja jatkavat ryhmä
kerralla virinnyttä keskustelua vielä tapaa
misen jälkeen vertaisten kanssa Avoimissa
ovissa.

Puuhaperjantai
Puuhaperjantai on sekä pelaajille että lähei
sille avoin toiminnallista tukea ja ohjausta
tarjoava päiväaikaan kokoontuva vertais
ryhmä, joka auttaa ryhmään osallistuvia
löytämään arjen hyvinvointia tukevia
asioita.
Toiminta sopii kaikille riippumatta kun
nosta, iästä tai aiemmasta kokemuksesta ja
mukaan saa tulla juuri silloin, kun se itselle
sopii. Toimintaan osallistuminen on maksu
tonta eikä toimintaan osallistuvilta vaadita
retkiä lukuun ottamatta etukäteisilmoittau
tumista.
Toiminnot suunnitellaan kevät-, kesä-
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ja syyskausittain yhdessä ryhmässä säännöl
lisesti käyvien kanssa ja ne ovat esimerkiksi
kävelyretkiä, taidemuseovierailuja,
kalastusta, levyraatia, tietovisailuja tai askar
telua.
Työntekijät keskustelevat osallistujien
kanssa yhteisen ryhmätoiminnan ohessa
toipumista tukevista ja siihen vaikuttavista
asioista, tukevat osallistujia sosiaaliseen
kanssakäymiseen ja arjen hyvinvointia lisää
vään tekemiseen kunkin osallistujan elämän
tilanteeseen sopivalla tavalla.
Puuhaperjantai-toiminta aloitettiin
vuonna 2014 Toimintatorstain nimellä ja se
on Tiltin toimintamuodoista kävijämääril
tään kolmanneksi suosituin toimintamuoto.

Perheklubi
Perheklubi on pelaajille ja koko heidän lähi
piirilleen tarkoitettu suljettu vertaisryhmä.
Ryhmään ilmoittaudutaan koulutetun tuki
ohjaajan kautta. Keskusteluaiheet nousevat
osallistujilta, kokemuksia jaetaan etenkin
tunne- ja taloushaitoista.

Perheklubi-malli on lähtöisin Kroatiasta
ja se on tuotu Suomeen Sininauhaliiton
Perheklubi-hankkeen tukemana vuonna 2017.
Perheklubeja on yli 35 maassa ja valtaosa
niistä on suunnattu päihteitä ongelmallisesti
käyttäville ja heidän läheisilleen. Tiltin
Perheklubi on ensimmäinen rahapeliongel
miin keskittynyt Perheklubi-ryhmä.

Muut toimintamuodot
Tiltissä järjestetään myös tietoiskuja, muuta
vertaistoimintaa ja muun muassa yhteis
työssä Peliklinikan avohoidon kanssa toteu
tettuja erilaisia ryhmäkokeiluja ja Tiltissä
säännöllisesti käyville suunnattuja vertaisil
toja ja -tapahtumia.
Vuonna 2020 on toteutettu avohoidon
sosiaalityöntekijän ja Tiltin asiakastyön
tekijän vetämänä hyväksymis- ja
omistautumisterapiaryhmätoimintaa.
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Kuvaus maanantaipäivästä
Tiltissä
1

K LO 1 1
M A R A (M A A N A N TA IR A P O RT T I)
Maanantaisin olemme kaikki
asiakastyöntekijät paikalla;
Aleksi, Hanna, Ira ja Katri.
Aloitamme päivän yhteisellä
palaverilla yhdessä tiimiesimiehemme Jennin kanssa.

Kokoonnumme pöydän ääreen
Tiltin tilassa ja käymme yhdessä läpi edellisen viikon tapahtumia ja tarkistamme tulevan viikon ohjelman. Sovimme
työnjaollisista asioista ja esimerkiksi erilaisiin yhteistyötapaamisiin osallistumisista.
Käymme läpi myös viestinnän
ajankohtaiset asiat.

KETKÄ

VUONNA 2019
Tilttiin tehtiin

Ensikäynneistä

käyntiä ja

oli miesten ja

ensikäyntiä.

naisten tekemiä.

1810
163

68%

Tiltin tiimissä työskentelee 4 asiakastyöntekijää: Hanna, Katri, Ira ja Aleksi. Hanna,
Katri ja Aleksi ovat taustakoulutukseltaan
sosionomeja, Hanna on lisäksi entisenä
pelaajana kokemusasiantuntija. Ira on
toimintaterapeutti ja ryhmätaideterapeutti.
Lisäksi tiimissä työskentelee tiimiesi
miehenä ja hallinnosta vastaavana koordinaattori Jenni ja Tiltille 40% työajastaan
tekevä viestinnän suunnittelija Elisa.

32%

3
K LO 1 2
TOIMINNAN
S U U N N I T T E L U A,
V I E S T I N TÄ Ä

2

Aamupalaverin jälkeen käymme
lounaalla, jonka jälkeen syvennymme omiin töihimme. Puramme
sähköposteja ja edistämme omiin
vastuualueisiin kuuluvia tehtäviämme. Esimerkiksi Ira kirjaa
edellisen viikon kävijät Webropoliin, Katri katsoo Twitter-virran ja
uusimmat mielenkiintoiset tutki-
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mukset ja artikkelit, Aleksi kirjoittaa Puuhaperjantain juuri suunnitellun ohjelman Wordilla puhtaaksi
ja kävijöille tulostettavaksi, ja
Hanna valmistelee Perheklubin
pohjoismaista verkkotapaamista.
Istumme lähekkäin toisiamme,
joten välillä innostumme myös
keskustelemaan kiinnostavista
aiheista tai kysymään toistemme
mielipiteitä ja neuvoja. Jokainen
suunnittelee työviikkonsa niin,
että omat sekä yhteiset asiat etenevät asiakastyön lomassa.

18–34-vuotiaat
tekivät

35–54-vuotiaat
tekivät

käynneistä.

käynneistä.

67%

60%

ensikävijöistä
pelasi automaatti-,
arpa- ja numeroarvontavetoisesti.

33%

44%

ensikävijöistä
pelasi
ensisijaisesti
netissä.

K LO 1 4.3 0
LASKEUTUMINEN
AV O I M I L L E
Nyt annamme itsellemme hetken
aikaa rauhoittua Avoimia ovia varten. Aamupäivä on ollut työntäyteinen ja on hyvä pysähtyä hetkeksi
ennen asiakastyötä. On tärkeää,
että meillä on aikaa rauhoittua ja
valmistautua asiakaskohtaamisiin,
sillä emme koskaan tiedä keitä
tai kuinka monta kävijää meille
on tulossa. Kun joku meistä jumiutuu vielä koneelle, toinen tulee
muistuttamaan laskeutumisesta.
Valmistelemme rauhassa asiakastilan siistiksi, keitämme kahvit ja
laitamme pientä tarjoilua esille. Istumme alas odottamaan ovikellon
soittoa.

Päiväkuvaus
jatkuu
seuraavalla
sivulla
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Jatkoa
edelliseltä
sivulta

K LO 1 5
AV O I M E T O V E T
A U K E AVAT

4

Avoimet ovet aukeavat tasan klo
15. Ensimmäisenä saapuu Til
tissä jo pidempään käyneitä vaki
kävijöitä. He ottavat kupin kahvia
ja asettuvat sohvaryhmittymän
ympärille ja kertovat kuulumi
siansa toisilleen ja työntekijöille.
Eräs vakikävijä asettuu palape
lin ääreen ja syventyy palojen
etsintään. Se rauhoittaa hänen
mieltään.  
Sitten paikalle saapuu myös
pariskunta, joka ei ole aikaisem
min käynyt Tiltissä. Heiltä kysy
tään ja heille sopii, että heidän
kanssaan jutellaan erikseen.
Hanna siirtyy läheisen kanssa
Tiltin ryhmähuoneeseen ja Ira
juttelee pelaajan kanssa Tiltin
tilassa sermin takana. Käy ilmi,
että mies on pelannut puolisol
taan salassa ja jäänyt kiinni velka
kirjeen saavuttua postilaatikkoon
viikko sitten. Mies on silminnäh
den helpottunut, kun pelaaminen
on paljastunut ja
valehtelulle on tullut päätös.
Toisaalta häntä ahdistaa kaikki
se, mitä hän on pelaamisellaan
vaimolleen aiheuttanut. Vaimo on
shokissa ja itkuinen. Hänen on
vaikea ymmärtää, miten mies on
voinut pelata niin suuria summia.
Vaimo myös syyllistää itseään
siitä, että on vaistonnut jonkin
olevan vialla, mutta ei ole ottanut
asiaa puheeksi. Tällä hetkellä
pariskunnan kaikki keskustelut
päättyvät riitaisasti, eikä vaimo
tiedä kykeneekö hän enää luot
tamaan mieheensä. Vaimo pohtii
kuinka luottamuksen voisi saada
Peliklinikka
10 vuotta
takaisin?
He ovat
kuitenkin

K LO 1 8.4 5
T I L A N S I I V O A M I N E N,
K A H V I VÄ L I N E I D E N
PESEMINEN

yhdessä löytäneet netistä tiedon
Tiltistä ja haluavat saada apua
tilanteeseensa.
Molempia kuunnellaan ja heidän
kanssaan keskustellaan heille tär
keistä asioista. Ira ja Hanna ker
tovat myös kaikista Peliklinikan
palveluista. Heille suositellaan
myös Tiltin Perheklubiin osallistu
mista ja annetaan esite mukaan.
Keskustelujen jälkeen molemmat
ovat rauhallisia ja tyytyväisiä
saamaansa apuun, vaikka kes
kustelu on ollut myös uuvuttavaa.
Se, että tietää ettei ole asian
kanssa yksin, on jo helpottavaa.
Mies sanoo tulevansa ensi maa
nantaina Vertaisrinkiin ja vaimo
haluaa varata itselleen ajan Pe
liklinikan avohoitoon. He lähtevät
kiitellen pois. Samaan aikaan Tilt
tiin on saapunut muutama tuttu
kävijä lisää sekä ensikävijä, joka
on pelannut netissä. Katri ottaa
ensikävijän vastaan, ja Aleksi jää
tuttujen kävijöiden kanssa Tiltin
tilaan juttelemaan.
Ennen viittä ovikello soi vilk
kaasti, kun Vertaisrinkiin tulevat
saapuvat paikalle. Samalla jotkut
Avointen ovien kävijät lähtevät.
Paikalle saapuu vielä täysin uusi
henkilö, jonka kanssa Hanna käy
oman keskustelun ennen rinkiä.
Tulija on vuosia sitten käynyt
muissa Peliklinikan palveluissa,
mutta on nyt ruvennut pelaamaan
uudestaan ja muistettuaan, että
on Tiltin kaltainen paikka, haluaisi
nyt tulla kokeilemaan Vertais
rinkiä.
Tulija ei ole koskaan puhunut pe
laamisesta ryhmässä, mutta Tiltin
periaatteet sallivat myös sen, että
voi tulla vain kuuntelemaan. Hän
päättää osallistua ryhmään.

7

Viimeisen kävijän poistuttua Katri ja
Aleksi siivoavat Tiltin tilan. He kerää
vät tilaan jääneet astiat astianpesukoneeseen, pyyhkivät pöydät, ja kes
kustelevat vielä hetken illan kulusta,
jotta kotiin voi lähteä kevyin mielin.

5
K LO 1 7.0 0
V E RTA I S R I N K I
A L K A A,
9 OSALLISTUJAA
Tällä kertaa Katri ja Aleksi jäävät
Vertaisrinkiin, Ira ja Hanna lähtevät kotiin.
Vertaisrinkiä ohjaa aina kaksi asiakas
työntekijää. Aleksi aloittaa ringin kerto
malla Tiltin periaatteet, mitä
ringissä tapahtuu ja kuinka se etenee.
Katri seisoo fläppitaulun luona ja kirjaa
ylös esittäytymiskierroksella esiin
nousevia keskustelunaiheita.

K LO 1 8.3 0–1 8.4 5

6

Ringin loputtua suurin osa
osallistujista lähtee kiitellen
kotiin. Pari kävijää jää vielä
keskustelemaan ringissä esiin
tulleista asioista ja juomaan
illan viimeisen kupin kahvia.

Esittäytymiskierroksella käy ilmi, että yksi
osallistujista on retkahtanut
pelaamaan, yksi on ringissä ensimmäistä
kertaa ja useampi on onnistunut olemaan
pelaamatta kuukausia tai vuosia. Ai
heeksi nousee muun muassa retkahdus,
sen välttäminen ja se, miten asiasta voisi
kertoa läheisille.
Keskustelu on vilkasta ja ringissä
vallitsee turvallinen ja luottamuksellinen
ilmapiiri. Pidemmän aikaa pelaamatta
ollut pelaaja kertoo, kuinka on toiminut
estääkseen retkahdukset. Juuri retkahta
nut pelaaja poimii itselleen ideoita siihen,
kuinka toimia ensi kerralla, kun pelihimo
iskee.  
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Asiakkaan tarina: ”Missähän olisin ilman näitä ihmisiä ja näitä ryhmiä?”
R A H A P E L E J Ä O N G E L M A L L IS E S T I P E L A AVA N L Ä H E I S E N

kannattaa aina hakea apua.
Tähän kannustaa itse apua hake
nut ja saanut läheinen omassa
puheenvuorossaan.
”Viime viikonloppuna käve
limme metsässä. Koko perhe.
Pysähdyimme ja söimme eväitä.
Katsoin metsää, lapsiani ja puo
lisoani. Vedin syvään raikasta
ilmaa ja ajattelin: on kyllä hienoa
tuntea olevansa onnellinen.
Seitsemän vuotta sitten tun
nelmat olivat täysin toisenlaiset.
M U I S TA N V I E L Ä K I N PÄ I VÄ N,
K U N L U OT TA M U S S Ä R K Y I

ensimmäisen kerran. Availin

Peliklinikka 10 vuotta

postia keittiössä ja ihmettelin,
miksi minulle oli tullut kirje
luottokorttiyhtiöstä. Luin lauseet
moneen kertaan ja ajattelin, että
nyt kyseessä täytyy olla väärin
käsitys. Miten on mahdollista,
että luottokorttini suljetaan
luottohäiriömerkintöjen vuoksi?
Soittelin puheluita eri paikkoi
hin ja järkytykseni kasvoi puhelu
puhelulta. Puolisoni oli jättänyt
maksamatta laskuja ja väärentä
nyt nimeäni eri papereihin. Kun
mieheni tuli kotiin, raivollani
ei ollut rajoja. Kiroilin, huusin
ja heitin häntä kynttilällä. Hän
väisti ja kynttilä tömähti seinään.
Mies lähti pois kotoa. Minä
jäin istumaan keittiönpöydän

ääreen ja mieleni täyttyi epä
uskosta ja pettymyksestä.
Kun puolisoa ei illan mittaan
kuulunut kotiin, yritin soit
taa hänelle. Hän ei vastannut
puhelimeen, joten soitin hänen
isälleen. Isä sai poikansa sitten
palaamaan kotiin.
Puolisoni vanhemmille
pelaaminen ei ollut mikään
uusi uutinen. Olihan asia tuttu
minullekin. Olimme puhuneet
asiasta aikaisemmin. Puolisoni

oli uponnut rahapelimaailmaan
jo nuorena ja ollut välillä hyvin
kin syvissä vesissä. Mutta tämä
kaikki oli ohi, kun menimme nai
misiin. Hän oli entinen pelaaja.
Olimme hyvin onnellisia.
YRITIMME JUTELLA JA
P O H T I A K ÄY TÄ N N Ö N A S I O I TA,
M U T TA I T K U K S I H A N S E M E N I.

Hän häpesi ja pyysi anteeksi.
Minä olin ajatellut, että olimme
kokeneet kovan taistelun, kun

Puolisoni oli jättänyt maksamatta
laskuja ja väärentänyt nimeäni
eri papereihin.”
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olimme käyneet yhdessä läpi
lapsettomuushoidot. Kun lapsi
potkaisi vatsassani, minä päätin,
että nyt meidän täytyy vain jaksaa
yhdessä myös tämä taistelu.
Puolison vanhemmat mak
soivat minun osuuteni velasta,
mutta eivät oman poikansa
osuuksia. Järkytyksekseni taju
sin myös, että vanhemmat olivat
lainanneet parin vuoden aikana
pojalleen runsaasti rahaa.
Hän oli siis pelannut koko ajan.
Häissäni muistan ajatelleeni,
että onneksi tuo kaikki on ohi.
Mutta ei se ollut, hän pelasi
silloinkin.
Aloin syyttää itseäni. Miksi en
ollut huomannut mitään? Olihan
perusluonteeltaan mitä sym
paattisin puolisoni usein ollut
levoton, väsynyt, stressaantunut

ja hajamielinen. Hän tuli ruokaostoksilta kotiin ilman ruokaa.
Lompakko oli jäänyt töihin, joten
rahaa ruokaan ei ollut. Ja minä
tomppeli uskoin aina kaiken.
Tunsin itseni huijatuksi ja mie
tin, tunsinko lainkaan ihmistä,
jonka kanssa olin mennyt naimi
siin.
KOT I I M M E L A S K E U T U I P E L KO

Minulla oli
tunne, että hapuilin sumussa
eteenpäin. Mitään ei näkynyt,
mutta eteenpäin täytyi mennä.
Uupumus ja epätoivoisuus tuntui
joka solussakin. Otin puolisolta
pois verkkopankkitunnukset ja
annoin hänelle vain pieniä määriä
käteistä.
Kerroin muutamalle ystä
vällemme tilanteestamme. He
J A E PÄVA R M U U S.

Kotiimme laskeutui pelko ja epävarmuus.
Minulla oli tunne, että hapuilin sumussa
eteenpäin. Mitään ei näkynyt, mutta eteenpäin
täytyi mennä.”
Peliklinikka 10 vuotta

olivat kiukkuisia ja hämmästy
neitä, mutta eihän kukaan heistä
todella voinut ymmärtää, miten
kamalassa pelossa elin. Omille
vanhemmilleni kerroin asiasta
vasta puolen vuoden kuluttua,
koska en halunnut rasittaa heitä
huolillani. He olivat surullisia
siitä, etten ollut kertonut heti.
Etsin netistäkin tietoa ja tukea.
Sitä löytyi, mutta vain pelaajalle.
Tunsin kyllä olevani todella
yksin. Vauvan kanssa oli ihanaa,
ja oli meillä välillä hyviä hetkiä
miehenkin kanssa. Mutta hyvän
hetken jälkeen iski masennus.
Mielessäni vuorottelivat sääli ja
viha.
J Ä L K E E N PÄ I N O L E N M I E T T I N Y T,
M I K S I H Ä P E S I N T I L A N N E T-

Esimerkiksi neuvolassa
en sanonut mitään, kun terve
ydenhoitaja kysyi, miten voin.
Pidin itseäni tyhmänä ja tietä
mättömänä, kun olin antanut
kaiken tapahtua ja uskonut kaikki
selitykset. Kannoin ikään kuin
toisen häpeää.
TA M M E.

Muutama vuosi meni hyvin.
Kävimme parisuhdeterapiassa ja
selvitimme välejämme. Minä hoi
din paljon perheen raha-asioita,
ja miehen pelimahdollisuudet oli
tukittu. Vähitellen hölläsin omaa
kontrolliani raha-asioissa.
Kun aloin odottaa toista
lastamme, kävi ilmi, että vuok
rat olivat maksamatta kahdelta
kuukaudelta. Se oli alkanut taas.
Tai oikeastaan sitä oli jatkunut jo
pidempään, mutta minä en ollut
taaskaan tajunnut. Epätoivo
tuntui melkein vielä pahemmalta
kuin ensimmäisellä kerralla.
Eikö tämä ikinä lopu? Miten
voit tehdä tämän minulle? Näin
huusin miehelleni. Kun kerroin
hänelle, että minulla on tunne
kuin hän pettäisi minua toisen
naisen kanssa, hän ei lainkaan
ymmärtänyt minua. Puolisoni
mielestä ongelma oli vain hänen,
ei meidän muiden.
O L I N J AT K U VA S T I VÄ S Y N Y T J A
K I U K K U I N E N, joten päätin hakea

apua myös itselleni. Olinhan
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hakenut sitä jo aikaisemminkin,
mutta huomasin, että esimerkiksi
parisuhdeterapiassa ongelmaa
ei tunnistettu ja siitä ei osattu
puhua. Minua myös loukkasi, kun
jotkut ystäväni antoivat minulle
varsin suoraviivaisia neuvoja:
miksi ihmeessä et jätä tuollaista
luuseria?
Netistä löysin rahapelipelaa
jien Tiltin läheisten ryhmän ja
rupesin käymään siellä vauvan
kanssa. Tutustuin myös Pelira
jat’on läheisten vertaisryhmässä
naiseen, jolla oli juuri samanlai
nen tilanne kuin minulla. Meistä
tuli todella läheisiä. Oli myös
hienoa, kun minulle järjestyi
vertaispuheluita muiden läheis
ten kanssa. Parasta niissä oli
toivon herääminen. Tuntui, että
tästä voi selvitä.
Tiltin läheisten illoissa ja Per
heklubilla sain myös vinkkejä sii
hen, miten muut olivat laittaneet
rajat puolison pelaamiselle. Olen
saanut ihan konkreettisia vink
kejä ryhmässä. Kerrankin muis
tan kertoneeni ryhmässä, miten

Peliklinikka 10 vuotta

rahat vain häviävät, mutta puo
liso väittää, ettei pelaa. Toiset
sanoivat, että lähde seuraamaan
häntä, kun hän lähtee asioilleen.
Niin tein ja sieltähän hän pelihal
lista löytyi. Olin melkein helpot
tunut. En olekaan hullu.
MISSÄHÄN OLISIN ILMAN
N Ä I TÄ I H M I S I Ä J A N Ä I TÄ
RY H M I Ä ? Ne ovat auttaneet
minua pelastamaan itseni.
Onneksi löysin viimein myös
terapeutin, joka oli erikoistunut
riippuvuuksiin. Sain puolisonikin
mukaan, ja hän on käynyt siellä
yksinkin.
Jatkuva epäileminen on muut
tanut luonnettani. Minä väitän
ja toinen ei myönnä. Siinä koko
elämämme kaava. Sitten sitä
rupeaa itsekin miettimään, että
olenko hullu, kun kuvittelen koko
ajan pelaamista. Olen miettinyt
paljon myös lapsiamme. Minusta
on tärkeää, että he tietävät isän
ongelmasta. En halua jatkaa sitä
puhumattomuuden kierrettä,
johon me molemmat olemme

tyin aluksi hakemaan apua vain
pelaajalle. Elin pelaajan elämää.
Onneksi tajusin hakea apua myös
itselleni. Älä myöskään unohda,
että peliongelman takana on
aina ihminen. Hän on niin paljon
muutakin kuin pelaaja.
Kun menen kaupassa peliau
tomaatilla olevan ihmisen ohi,
minut täyttää huoli. Alan heti
pohtia, onkohan hänellä peli
ongelma. Mutta aika erikoista,
että todella nopeasti ajatukseni
kääntyy hänestä muihin. Mietin,
miltäköhän hänen läheisistään
tuntuu. Ja onko heitä enää?

tottuneet omissa lapsuudenko
deissamme. Lapset kertovat
tuskastaan omilla tavoillaan.
Kun lapsi kertoo, että tuuli voi
viedä pikkusiskon ja kaikki
tavarat mennessään, tiedämme
kaikki, mistä hän oikeasti puhuu.
Olen välillä katkera, kun
mietin elämäämme. Puolisolla ei
ole luottotietoja ja rahat mene
vät ulosottoon. Raha on per
heessämme todella vaikea asia.
Pelkään aina pahinta ja pidän
jatkuvasti taloudellista pusku
ria. Mutta nykyään on paljon
myös hyviä hetkiä. Käymme
iltaisin saunassa ja juttelemme.
Illan päätteeksi mies laittaa
hyvää ruokaa. Perheessämme
on nykyään mukava ja rauhalli
nen tunnelma. Jos jotain nämä
vaikeat kokemukset ovat opetta
neet, niin puhumista ja tunteiden
ilmaisua.

E N T I N E N P E L A A J A. Ja minä
olen nykyään muutakin kuin
pelaajan vaimo. Olen äiti,
yrittäjä, puoliso ja luova ihminen.
Nykyään myös pelaajien läheis
ten tukiohjaaja.”

K A I K I L L E P E L A A J A N L Ä H E I-

Nimetön

M I E H E N I O N M I N U L L E N Y K YÄ Ä N

S I L L E A N N A N N Ä M Ä N E U V OT.

Yritä säilyttää toivosi. Älä unohda
itseäsi. Minä tein niin ja keski
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7. Tutkimus Peliklinikalla

Peliklinikan yhtenä tausta-ajatuksena on aina
ollut, että kun yhteen paikkaan kerääntyy
paljon tietoa rahapeliongelmista ja niihin
tarjottavista palveluista, on sitä järkevää myös
siinä yhteydessä tutkia.
Peliklinikalla on ollut Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus Soccan ja THL:n
yhteissopimuksella yhden erikoistutkijan
työpanos. Tutkimus on perustunut etenkin
avohoidossa ja Peli poikki -ohjelmassa asiak
kailta kerättäviin laajoihin tilastoaineistoihin.
Viime vuosina on kerätty myös uusia laadulli
sia aineistoja ja lyhyitä kyselyjä.
Tutkimusten tai selvitysten teemoina ovat
olleet esimerkiksi ulkomaisilla verkkosivuilla
pelaaminen, taloudellisissa vaikeuksissa
olevien auttaminen sekä perheen toipuminen
rahapeliongelmista. Aineistot muodostavat
merkittävän katsauksen siihen, millaisissa

tilanteissa rahapeliongelmiin apua hakevat
ihmiset ovat. Tutkija tekee paitsi tieteellistä
tutkimusta, myös kevyempää selvitystyötä
ajankohtaisista aiheista.
Peliklinikan tutkimus on lähellä asiakas
työtä, ja tutkija fyysisesti työskentelee Peliklinikalla. Tämä on ainutlaatuinen malli,
jossa tutkimus, käytännön työ ja kehittämi
nen hyödyttävät toisiaan. Tutkija kuulee asia
kastyöstä nousevia signaaleja ja voi toisaalta
viedä asiakastyöntekijöille ajankohtaisinta
tutkimusta sellaisessa muodossa, että se on
helppo kiireisen työn keskellä omaksua.
Peliklinikalta kaivataan päätöksenteon ja
palveluiden kehittämiseksi tietoa pelaajien
taustoista ja tilanteista sekä niistä pelimuo
doista, jotka aiheuttavat ongelmia. Tarvi
taan tietoa myös siitä, millaiset palvelut ja
menetelmät parhaiten auttavat pelaajia ja

läheisiä. Rahapeliongelmista toipuminen on
pelaajalle ja läheisille prosessi, jossa kaiva
taan erimuotoista tukea eri vaiheissa. Palve
lujen kehittämiseksi valtakunnallisesti onkin
tärkeää, että tutkimusta tehdään juuri siellä,
missä osaaminen ja asiantuntemus rahapeli
ongelmien kohtaamisessa on suurta.
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Erikoistutkijan viikko
M A A N A N TA I

5

1

P E R J A N TA I
Minua pyydetään tarkistamaan, kuinka moni asiakas
ilmoittaa ongelmakseen
tietyn pelimuodon. Lähetän
tiedon eteenpäin. Jatkan
tutkimussuunnitelman kirjoittamista. Luen artikkeleja.
Kotiinlähtöni viivästyy tunnilla, kun juttelen ovensuissa
muiden kanssa ja kuulen
heidän kuulumisiaan.

Työstän tilastoraporttia. Tarkistan lukuja useampaan kertaan.
Poistan taulukon, joka esittää
luvut epäselvästi. Tarkistan projektisihteeriltä, olenko tulkinnut
lukuja oikein. Kirjoitan selityksiä
ja muokkaan kuvioita. Lähetän
raportin luonnoksen muille luettavaksi ja kommentoitavaksi.

T I I S TA I

2

Kirjoitan tutkimussuunnitelmaa
uutta tutkimusta varten. Etsin
ja luen uusimpia tieteellisiä
artikkeleja rahapeliongelmien
hoidosta. Vastaan osuu yksi
hyvin asioita tiivistävä artikkeli,
jonka lataan lyhyellä omalla
saatteella asiakastyöntekijöiden luettavaksi. Osallistun
työpajaan läheisten palveluista.
Kuulen kiinnostavia uusia havaintoja ja tuon esille tutkimuksesta nousseita teemoja.

3
K E S K I V I I K KO
Osallistun henkilöstökokoukseen Peliklinikalla. Kuulen,
mitä ajankohtaista asiakastyössä sekä viestinnässä ja vaikuttamistyössä on meneillään. Mieleen pulpahtelee mahdollisia tutkimusaiheita.
Vastaan sähköpostiin, jossa sovitaan tapaamisaikaa THL:n
ja yliopiston tutkijoiden kanssa yhteisen hankkeen kokoukselle.Juttelen käytävällä asiakastyöntekijän kanssa huomiosta, jonka tämä on tehnyt asiakkaan tilanteesta.
Jatkan tutkimussuunnitelman kirjoittamista.

4
T O R S TA I
Keskustelen aamukahvilla
suomalaisesta rahapelipolitiikasta. Saan kommentteja tilastoraporttiin ja
jatkan sen työstämistä niiden perusteella. Huomaan
virheen, ja tarkistan oikean
luvun. Osallistun kokoukseen, jossa keskustellaan
asiakasrekistereistä.

Piipahdan Twitterissä. Jatkan tutkimussuunnitelman
kirjoittamista.

Peliklinikka 10 vuotta
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Vuonna 2019
peliongelmaa
koskevia yhteydenottoja
yhteensä

2 304
kpl
(Peluurin auttava
puhelin ja chat)

Peliklinikan eri palvelujen
asiakkaista

Avohoidon asiakkaista

94%

Peliklinikan eri palvelujen
suurin yksittäinen
ikäryhmä on

on itse yrittänyt
rajoittaa pelaamistaan
aikaisemmin (2011–2019).

-vuotiaat

64–75%

on miehiä
(2007–2019)

Vuonna 2019 Peli poikki –
ohjelman kävi läpi

Peliklinikan toimintavuosien
aikana ongelmia aiheuttavana
pelinä on yhä useammin
rahapeliautomaatit netissä.

Vuonna 2019
Tilttiin tehtiin yhteensä

33%

avohoidon uusista asiakkaista ei ole
hakenut aiemmin apua päihteisiin,
mielenterveyteen, ihmissuhteisiin tai
talouteen liittyviin ongelmiin (2010–
2019).

51%

Peliklinikka 10 vuotta

(2007–2019)

Peli poikki -ohjelmaan
rekisteröityneillä eniten
mainintoja saaneet ongelmapelit
olivat raha-automaatit
pelipisteissä ja internetissä sekä
kasinopöytäpelit internetissä
(2019).

225 henkilöä

yhteyttä ottaneista
rahapelaajista haki Peluurin
kautta ensimmäistä kertaa
apua peliongelmaansa
(2019).

18–34

1 810
käyntiä

Vuonna 2019 avohoitoon
tehtiin yhteensä

1 458
käyntiä
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Vuosina
2017–2019
läheisiltä on tullut

Rahapelaajalla on hyvin vakava
peliongelma, kun hän hakeutuu
avohoitoon tai Peli poikki
-ohjelmaan.

450–550
yhteydenottoa vuosittain
(Peluurin auttava puhelin
ja chat).

VELKAANTUMINEN
65 prosenttia avohoidon
asiakkaista on ottanut pikavippejä
vähintään kymmenen kertaa
(2011–2019).

90%

Avohoidon asiakkaista
miesten keskimääräinen
rahapelaamisen aloitusikä on

18 vuotta

ja naisten aloitusikä on

31 vuotta

(2011–2019).

avohoidon asiakkaista täyttää
peliongelman kriteerit sitä
mittaavassa testissä (2011–2019).

Peli poikki -ohjelmaan
rekisteröityneistä 82 prosentilla on
velkaa, ja 27 prosentilla velkaa on
yli 20 000 euroa (2007–2019).

68%
avohoidon asiakkaista ilmoitti
pelaavansa vähintään yhtä peliä
netissä vuonna 2019.

Peliklinikka 10 vuotta

Peli poikki -ohjelman
asiakkaista
miehistä 44 prosenttia oli aloittanut
pelaamisen alle 18-vuotiaana,
kun vain 11 prosenttia naisista oli
aloittanut pelaamisen alaikäisenä
(2007–2019).

38%
Peli poikki -ohjelmaan
rekisteröityneistä oli hakenut
aiemmin apua peliongelmiin
(2007–2019).
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8. Peliklinikka tilastoissa

Peliklinikalla on koko sen historian ajan
kerätty osasta toiminnoista tilastotietoa.
Tämän julkaisun liitteenä on tilastokatsaus,
johon on poimittu erilaisia tunnuslukuja vuo
silta 2010–2019. Se löytyy myös osoitteesta
peliklinikka.fi. Tässä esitetään osa tunnus
luvuista tiiviisti.
Tilastotietoa kerätään eri palveluissa asia
kastyön ohella. Tässä katsauksessa koros
tuvat Peli poikki -ohjelma ja avohoito, joissa
asiakkaat itse täyttävät lomakkeelle tietoja.
Peluurissa ja Tiltissä työntekijät tilastoi
vat asiakaskontakteja. Peluuri julkaisee
vuosittain oman raporttinsa, josta on löydet
tävissä laajemmin tietoa Peluurin toimin
noista.
A S I A K K A I TA E R I L A I S I S S A T I L A N T E I S S A

Peliklinikan palveluissa kohdataan eri ikä
ryhmien ja sukupuolien asiakkaita, mutta

nuoremmat ikäryhmät ja miehet painottuvat
asiakaskunnassa.
Esimerkiksi avohoidon pelaaja-asiakkaista
on sen historian aikana ollut kolme neljästä
miehiä ja yli puolet 18–34-vuotiaita.
Peli poikki -ohjelmassa taas miehiä on ollut
65 prosenttia ja 61 prosenttia 18–34-vuotiaita.
Peluurin auttavan puhelimen ja chatin pelaa
jien tekemistä yhteydenotoista 64 prosenttia
tuli miehiltä vuonna 2019.
Peluuriin auttavaan puhelimeen ja
chattiin yhteyttä ottaneista pelaajista puolet
oli 18–34-vuotiaita vuosina 2016–2019.
Tiltissä ensimmäistä kertaa käyneistä
pelaajista oli 72 prosenttia miehiä ja
28 prosenttia naisia vuosina 2017–2019.
Ikä- ja sukupuolijakaumat ovat pysy
neet melko samankaltaisina palvelujen
toimintavuosien aikana. Miesten ja naisten
ikärakenteissa on eroa: naisista suurempi

osuus kuin miehistä kuuluu vanhimpaan ikä
ryhmään.
T Ö I S S Ä K ÄY N T I J A P E R H E

Avohoidon asiakkaista noin puolet ja Peli
poikki -ohjelman asiakkaista 67 prosenttia
käy ansiotyössä. Avohoidon asiakkaista
45 prosenttia on naimisissa ja 32 prosentilla
on alaikäisiä lapsia. Peli poikki -ohjelmassa
parisuhteessa tai perheellisiä on neljä viides
osaa.
TERVEYS

Vain noin 30–50 prosenttia avohoidon ja
Peli poikki -ohjelman asiakkaista pitää
terveyttään hyvänä. Moni siis kokee yleisesti
psyykkisen ja fyysisen terveytensä huonoksi
hoitoon hakeutuessaan. Päihdeongelmat ovat
avohoidon ja Peli poikki -asiakkailla selvästi
väestöä yleisempiä.
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TA LO U S T I L A N N E

Vain muutama prosentti asiakkaista kokee
taloudellisen tilanteensa hyväksi avohoitoon
tai Peli poikki -ohjelmaan tullessaan. 70–80
prosentilla asiakkaista on pelivelkaa. Suurten
velkojen osuus on kasvanut. Suuria velkoja
selittää etenkin pelaajan omat suuremmat
tulot. Myös netissä pelaavilla on suurempia
velkoja. Vanhemmat asiakkaat ja työmarkki
noiden ulkopuolella olevat ovat todennäköi
semmin velattomia. Se, että ei pelaa raha
pelejä internetissä, lisää todennäköisyyttä
velattomuuteen.
Pelaamiseen käytetyt summat eivät ole
kasvaneet toimintavuosina. Peli poikki
-ohjelmaan hakeutuvat ovat käyttäneet
pelaamiseen yleisimmin 100–499 euroa peli
kerralla edellisen kuukauden aikana.
L Ä H E I S T E N Y H T E Y D E N OT OT

Peluuriin on vuosien 2017–2019 aikana tullut
450–550 yhteydenottoa läheisiltä vuosittain.

Tiltissä ensikävijänä läheisasiakas on ollut
20–40 kertaa vuodessa vuosina 2017–2019.
Läheiset ovat useammin naisia kuin miehiä
ja usein pelaajien puolisoita ja äitejä.

tasolla eri vuosina.
Peliklinikan historian aikana ei ole
tapahtunut suuria muutoksia siinä, millai
sissa tilanteissa asiakkaaksi tulevat ovat.

VA K AVA P E L I O N G E L M A

SUURTEN VELKOJEN OSUUS KASVAA

Raha-automaattipelit pelipisteissä ja
verkossa ovat olleet ongelmana useimmilla
Peliklinikan palveluihin hakeutuneella.
Muita yleisiä ongelmallisia pelejä ovat
vedonlyönti- ja kasinopöytäpelit. Netissä
pelaaminen on selvästi yleistynyt kuluneen
kymmenen vuoden aikana.
Peliongelma on mittareiden mukaan
hyvin vakava silloin, kun avohoitoon tai
Peli poikki -ohjelmaan hakeudutaan.
Kun esimerkiksi rahapeliongelmaa mittaa
van PGSI-testin (Problem Gambling Severity
Index) pisteraja 8 kertoo rahapeliongelmasta,
niin avohoidon asiakkaista tämän rajan
ylittää yli 90 prosenttia. Asiakkaiden raha
peliongelman vakavuus on ollut samalla

Selkeä muutos on, että verkossa pelaaminen
on yleistynyt ja suurten velkojen osuus on
kasvanut. Nämä liittyvät osittain toisiinsa.
Pelaamiseen käytetyn rahan määrä
ei näyttäisi kasvaneen erityisen paljon
(niillä mittareilla mitä on ollut käytössä),
joten velkojen määrän kasvu voi kertoa siitä,
että pelaamiseen käytetään aiempaa
useammin velkarahaa tai toisaalta siitä,
että ihmisillä on yleisestikin enemmän
kulutusvelkaa.
T O I M I V A T PA LV E L U T

Asiakkaat hakeutuvat hoitoon omasta aloit
teestaan, läheisen kannustamana tai jostain
muuta palvelusta ohjattuna.
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Peli poikki -ohjelman ja avohoidon asiakkaista
30–40 prosenttia on hakenut
rahapeliongelmiin apua jo aiemmin.
Osalla on asiakkuus myös muissa palve
luissa, yleisimmin sosiaali- tai mielenterveys
palveluissa.
Noin kolmannes avohoidon asiakkaista
on sellaisia, joilla ei ole mitään aiempia
asiakkuussuhteita sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Peli poikki -ohjelman läpikäyneet osallis
tujat ovat kokeneet sekä fyysisen että psyyk
kisen terveytensä paremmaksi ohjelman
jälkeen kuin ennen ohjelmaa.
Peliongelmia mittaavan testin pisteet ovat
jälkitutkimuksessa pienentyneet ohjelman
läpikäyneillä verrattuna tilanteeseen ennen
ohjelmaa.
MONEN MUODON RAHAPELIONGELMA

Kaikissa Peliklinikan palveluissa on
asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa.
On työssäkäyviä ja työelämän ulkopuolella

Peliklinikka 10 vuotta

olevia, perheellisiä ja yksin eläviä, hyvin
toimeentulevia ja niukan toimeentulon kanssa
kamppailevia.
Miehiä on enemmän ja erityisesti nuorem
missa ikäryhmissä, kun naisissa painottuvat
voimakkaammin myös vanhemmat ikä
ryhmät.
Asiakkaiden huonoksi koettu terveys,
heikentynyt taloudellinen tilanne ja monella
myös liiallinen päihteidenkäyttö saattavat
vaikuttaa myös rahapeliongelmasta toipu
misen prosessiin ja voidaan ottaa huomioon
palveluja kehitettäessä.
Rahapeliongelmat eivät ole esimerkiksi
vain pienituloisten eläkeläisnaisten tai
impulsiivisten nuorten miesten ilmiö.
Peliklinikalla kohdataan paljon asiakkaita,
jotka ovat vakaassa elämäntilanteessa
muutoin kuin peliongelman osalta. Rahapeliongelma voi horjuttaa vakaatakin
tilannetta esimerkiksi velkaantumisen ja
terveyden heikkenemisen kautta.
Onkin tärkeää, että tulevaisuudessakin

palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon
nämä kaikki erilaiset muodot, joita rahapeli
ongelma voi ottaa.

Peliklinikalla kohdataan
paljon asiakkaita,
jotka ovat vakaassa
elämäntilanteessa
muutoin kuin
rahapeliongelman
osalta.
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9. Peliklinikan toiminta ja rahapelaaminen
yhteiskunnassa 2010–2020
PELUURIN ASIAKASMÄÄRÄT
KASVAVAT 2012

PELIKLINIKAN
TOIMINNAN
KEHITYS

Peluurin
puheluissa
15–17
-vuotiaiden
puheluiden
osuus
romahtaa.

2010

2011

Tilastot kertovat ongelmallisesti rahapelejä pelaavien ja heidän läheistensä syvenevästä ahdingosta. Vakavista ongelmista kertovia haittoja ovat esimerkiksi
itsemurha-ajatukset.

2012

OVET AUKI
NETTIASIAKASMÄÄRÄT
KAISANIEMENPELAAMINEN
KASVAVAT
KADULLA
NÄKYY
Peliklinikka
Peliklinikka avaa Nettipelaaminen
on lunastanut
ovensa Helsingin
alkaa näkyä
paikkansa ja
KaisaniemenPeluurin auttavan
palveluille on
kadulla.
puhelimen
kysyntää.
yhteydenotoissa.

YHTEISKUNNALLISIA
MUUTOKSIA
Arpajaislain muutos nostaa rahapelien ikärajan 18
vuoteen ja rajoittaa
markkinointia.

RAY avaa nettikasinon.
Kulta-Jaska tulee
markkinoille ja saa
suosiota.

Kaikissa RAY:n
rahapelikoneissa
ikäraja on nyt 18
vuotta.

RAHAPELIKYSELYN
TULOKSIA 2017

Rahapeliautomaattien
maksimimäärää
nostetaan
20 000:sta
22 500:een.

Vakavia terveyshaittoja yhä enemmän.
Vastaajista 13%
oli vahingoittanut
itseään (6% v. 2016)
ja 8% yrittänyt itsemurhaa (5% v. 2016)
rahapelaamisensa
takia.

PELAAJA

”Kun pelasin, pelasin
aina yksin. Kun hain
apua, sain vertaisten
tuen, sain jakaa muiden kanssa kokemukseni.”

RAHAPELIONGELMIEN
KÄSITTELY OSANA
YHDYSKUNTAPALVELUA

Keväällä 2019 käynnistyy
kokeilu Helsingin ja Uudenmaan yhdyskunta-seuraamustoimistojen kanssa.
Kokeilussa yhdistetään
rahapeliongelmien käsittely
osaksi yhdyskuntapalvelua.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VÄITÖS
TUTKII
VAIKUTUKSIA
Ensimmäinen
suomalainen
rahapeliongelmaa käsittelevä väitöstutkimus tutkii
myös Peli poikki
-ohjelman
vaikutuksia.

ENEMMÄN APUA
NETISSÄ
Peluuri täyttää
10 vuotta.
Peluurin uudet
nettisivut ja chat
aukeavat.

VAKAVAT
RAHAPELIONGELMAT
KASVUSSA
Raportti
Peliklinikan
ensimmäisistä
vuosista kertoo,
että asiakkaissa
korostuvat maahanmuuttajat.

RESURSSIT
TIUKOILLA
Vaikeuksia
vastata
palvelujen
tarpeeseen
etenkin Tiltissä.

MUUTTO
HAKANIEMEEN
Peliklinikka
muuttaa
Hakaniemeen.
Lisää tilaa ja
työntekijöitä.

PELI POIKKI
UUDISTUU
Peli poikki
-ohjelmaa
uudistetaan
kattavasti mm.
mobiilikäyttöön.

Poliisihallitus
puuttuu
Veikkauksen
runsaaseen
markkinointiin
arkipäiväisissä
ympäristöissä,
kuten kauppojen
kassoilla.

RAYn
mobiilikasino
avataan.
Pikavippien
50 prosentin
korkokatto alle
2 000 euron lainoille muuttaa velkamarkkinoita suurten
joustoluottojen
suuntaan.

PELAAJA

Ennätysluvut?
Pelaajista
15% pelaa
riskitasolla,
eli noin 500 000
suomalaista
kokee rahapelaamisesta
vähintään lieviä
haittoja.

”Pelaaminen on
kierre, ei mielihalu.
Mielihalu menee
ohi vartissa, kierre
täytyy pysäyttää.”

PELAAJA

”Kun on kertonut
läheisille, niin oma
olo on parempi ja
sitä kautta on valmiimpi hakemaan
apua.”

“Rahapeliongelmasta
puhutaan paljon enemmän. Vaikka ensikävijöillä on häpeä vieläkin
päällimmäisin tunne,
apua uskalletaan hakea jo useammasta
paikasta.”

2020

DIGIPELIT JO
KO R O N A
ARKEA
VA I K E U T TA A
Peluurin
Kasvokkainen asiaRestart-hanke
kastyö keskeytyy
aloittaa palvelun
joksikin aikaa
kehittämisen
koronaepidemian
digipelaajille.
vuoksi. Avohoidon asiakastapaamisia
hoidetaan
AVOHOIDON PSYKOLOGIN
puhelimitse ja Tiltin
POHDINTAA
palvelut siirtyvät
”Olen ollut seuraamassa
viime vuosien murrosta,
chattiin ja Zoomiin.
jossa ongelmallinen rahapelaaminen on lyönyt itsensä
läpi suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun
tavalla, jota olisi ollut vaikea
vielä kuvitella silloin kuin
paikassani aloitin.”

Uusi Veikkaus
aloittaa.
Toista kasinoa
aletaan suunnitella Tampereelle
asetusmuutoksen
jälkeen.

2019

TILTIN ASIAKASTYÖNTEKIJÄN HUOMIOITA

Markkinoinnin
digitalisaatio
tuo mainokset myös
someen. Enemmistö ongelmallisesti
pelaavista kokee
pelimainonnan liian
runsaana.

Kansalaisaloite
pelikoneiden
poistamiseksi
kaupoista
saa noin 30 000
kannattajaa.

Veikkauksen internetissä pelattavien
nopearytmisten
rahapelien tappiorajoja lasketaan koronaepidemian takia
määräajaksi.
Rahapelikoneet
ensimmäistä
kertaa poissa
toiminnasta merkittävän ajan.

46

Peliklinikka avaa ovensa
Helsingin Kaisaniemenkadulla
Peliklinikka syntyi monen tahon yhteisponnistuksena. Uusiin tiloihin muutti
ensimmäisenä Peluuri. Toiminnassa oli mukana heti alusta asti tutkija.

2010

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikka avaa ovensa Helsingin
Kaisaniemenkadulla. Peliklinikan toiminta
perustuu kumppanuussopimukseen.
Sopimuksen liittyvät huhtikuun lopulla
Helsingin ja Vantaan kaupungit,
A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosiaalipedagogiikan Säätiö ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Socca.
Kevään 2010 aikana tehdään kokemusasiantuntijoiden kanssa palvelutarvekartoitus Peliklinikan toiminnan
suunnittelun ja kehittämisen tueksi.
Peluuri muuttaa sisään 11. toukokuuta.
Muu osa Peliklinikkaa muuttaa uusiin
tiloihin kesäkuun puolivälissä. Avohoidon
asiakastyö alkaa kesäkuussa.

SAMAAN AIKAAN
Tiltin toiminta aloitetaan elokuussa
kokeiluluontoisesti. Syyskuussa sen ovet
aukeavat virallisesti ja ydintoiminnaksi muotoutuvat avoimet ovet
joka arkipäivä klo 15–18.
Peluurin päivystys muutetaan ammattimaiseksi ja päivystys ruotsiksi alkaa.
Peliklinikalla on alusta asti mukana
tutkija. Tutkimus on ollut aina kiinteä osa
Peliklinikan asiakastyötä.
Sosiaalipedagogiikan säätiön Monipel
-hanke tähtäsi aikaisemmassa MaPe
-hankkeessa kehitetyn kulttuurisensitiivisen avohoitomallin siirtämiseen
ja soveltamiseen pääkaupunkiseudun
perus- ja erityispalveluihin asiakastyön
koulutuksen ja konsultaation avulla.

Hankkeen loputtua asiakasaineisto
luovutetaan Peliklinikalle.
Peliklinikan tuella järjestetään Helsingin
kaupungin työntekijöille Työkaluja pelaajien ja heidän läheistensä kohtaamiseen
-luentosarja.
Peliklinikka tekee yhteistyötä DIAK:n
kanssa Ongelmapelaajien erityisohjaajatäydennyskoulutuksen tuottamisessa.

Arpajaislain muutos
nostaa rahapelien ikärajan
18 vuoteen ja rajoittaa
markkinointia. Rahapelejä ei
esimerkiksi saa markkinoida
alaikäisille tai kuvata runsasta
pelaamista myönteisesti.
Arpajaisiin osallistumisesta
aiheutuvia ongelmia on
seurattava ja tutkittava sekä
ehkäisyä ja hoitoa kehitettävä.
Sosiaali- ja terveysministeriö
on tehnyt toimeksiannon
näistä tehtävistä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle 2007.
Kulta-Jaska tulee markkinoille
ja saa suosiota.
RAY avaa nettikasinonsa.

Vuonna 2007 suomalaisista 74 prosenttia
oli pelannut jotain rahapeliä viimeisen vuoden
aikana. Vuonna 2011 luku oli 78%.
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Nettipelaaminen alkaa nousta esiin
Peluurin auttavassa puhelimessa
Osallistumme tutkimushankkeisiin ja koulutamme ammattilaisia ja
vapaaehtoisia. Ongelmallisesti pelaaville tarjotaan talousneuvontaa.
NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikalla järjestetään ammattilaisten
avoimet ovet ja muun muassa Tiltin
tukihenkilöiden vapaaehtoiskoulutus.
Tiltin taloustiistaissa tarjotaan neuvontaa
yhteistyössä Takuusäätiön kanssa.
Peliklinikka esillä omalla workshopilla
SNSUS-tapahtumassa Islannissa
(Stiftelsen Nordiska Sällskapet för
Upplysning om Spelberoende).

2011
SAMAAN AIKAAN

Peliklinikan ammattilaisia osallistuu
THL:n Rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito
-koulutuskokonaisuuden koulutussisältöjen päivittämiseen ja kehittämiseen.
Peliklinikka sa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen vuoden 2011 Innovaatiopalkinnon yhtenä kolmesta palkitusta
innovaatiosta.

Rahapeliautomaattien
18 vuoden ikärajamuutos
astuu voimaan 1.7.2011.
THL:n Suomalaisten
rahapelaaminen 2011
-tutkimuksessa 85 prosenttia
vastaajista piti 18 vuoden
ikärajaa hyvänä tapana
vähentää rahapelaamisen
ongelmia.

THL:n kanssa toteutetaan Rahapeliriippuvuuden hoitaminen kohdennetulla
naltreksonilääkityksellä ja oppimismallilla
-tutkimus.

Nettipelaaminen nousee: Yksittäisistä pelimuodoista rahaautomaattien pelaaminen netin kautta tulee ensimmäistä
kertaa esille Peluurin auttavan puhelimen puheluissa.

Peluurin puheluissa
15–17-vuotiaiden puheluiden
osuus lähtee voimakkaaseen
laskuun. Aikaisemmin niitä
oli vuosittain yli 100, nykyään
enää yksittäisiä.
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Asiakasmäärät kasvavat,
toiminta monipuolistuu
Nettipelaamisen kasvu näkyy Peluurin tilastoissa. Jo 39 prosenttia kertoo
pelaavansa itselleen eniten ongelmia aiheuttavaa peliä netin kautta.

2012

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikka on lunastanut paikkansa
ja sen palveluille on kysyntää: asiakasmäärät ovat kasvaneet kaikissa
Peliklinikan palveluissa. Yksin avohoitoon
hakeutuu vuoden aikana 131 asiakasta.

SAMAAN AIKAAN
kärsineet peliongelmasta keskimäärin
kuudesta seitsemään vuotta ja naiset
neljä vuotta. Naiset näyttävät hakeutuvan
hoitoon hieman miehiä nopeammin.

Noin puolet kaikista asiakkaista on ensi
kertaa apua hakevia. Merkittävintä kasvu
on info- ja tukipiste Tiltissä. Kehitys on
luonteva, sillä Tiltin kaltaisessa matalan
kynnyksen palvelussa tunnetuksi
tuleminen vie aikansa.

Peluurin tilastot kertovat nettipelaamisen
kasvavasta osuudesta peliongelman
taustalla. Kun vuonna 2011 pääasiallista
ongelmia aiheuttavaa peliä pelattiin
netin kautta 28 prosentissa puheluista,
alkuvuonna 2012 vastaava luku on jo 39
prosenttia.

Pelaajan ura ensimmäistä kertaa
tarkastelussa avohoidossa. Avohoitoon
hakeutuva on kärsinyt peliongelmasta
tavallisesti useita vuosia. Miehet ovat

Pääasiassa raha-automaattipelaamisella
ongelmiin joutuneista 17 prosenttia
ilmoitti pelaavansa kyseistä peliä netin
kautta. Aikaisemmin raha-automaattipe-

”Hoitoon joutui odottamaan liian kauan.
Pääsi vajoamaan syvemmälle.”

laaminen netissä ei ole näkynyt Peluurin
auttavan puhelimen tilastoissa juuri
lainkaan.
Peliklinikalla kokeillaan useita erilaisia
ryhmätoimintoja: vertaisryhmiä, asiantuntijan vetämiä hoitoryhmiä ja näiden
yhdistelmiä.
Kävijämäärien kasvun myötä Tiltin
toiminnan painopiste on muuttumassa
työntekijän antamasta tuesta ja neuvonnasta vertaistukeen ja vertaisneuvontaan.

Netti rahapelitoiminnan
markkinoinnin alustana
kasvattaa merkitystään ja
tehoaan.
Toimiluvista siirrytään
legaalimonopoliin. Suomessa
rahapelien toimeenpano
perustuu lakisääteiseen
yksinoikeusjärjestelmään.
Aikaisemmasta muodollisesta
toimilupajärjestelmästä
siirryttiin arpajaislain
muutoksella yksinoikeusjärjestelmään.
Arpajaisvero nostetaan
12 prosenttiin.
Kaikki hevospelit siirretään
takaisin Fintotolle.
Rahapeliautomaattien
maksimimäärää nostetaan
20 000:sta 22 500:een.
Eurojackpot alkaa.
RAY saa luvan uudelle
kasinolle Vaalimaalla,
mutta suunnitelma kariutuu
myöhemmin.

Peli poikki -ohjelman palaute. Palvelun suosio näkyy pitkänä jonotusaikana.
Se voi olla ihmiselle kohtalokas.
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Tutkimusta ja kokeiluja
Peliklinikan konsepti herättää kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Hoidossa tehdään kokeiluja.

2012

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikan konsepti herättää
paljon kiinnostusta myös Suomen
ulkopuolella. Sitä on esitelty muun
muassa sosiaalialan ammattilaisille
Hongkongista, Etelä-Korean
rahapelikomissiolle ja Norjan pelimarkkinoita valvovan viranomaisen,
Lotteritilsynetin, edustajille.
THL:n projektitutkija, psykologi
Sari Castrén tekee keväällä 12.
kerran KBT-ohjelman hoitokokeilun.
Kyseessä on lyhytkestoisen, kognitiivisen käyttäytymisterapian kokeilu
asiakastyössä. Alustavien tulosten

mukaan kokeilu auttoi saamaan
pelaamista hallintaan ja paransi
asiakkaan yleistä hyvinvointia.
Myös Peli poikki -ohjelmassa
tehdään kokeilu: asiakas suorittaa
ohjelman oma-apuosion ja vertaistukiosion normaalisti verkossa,
mutta tulee Peliklinikalle tapaamaan
kasvokkain terapeuttiaan (8 krt).

palvelua oli käytetty kännykällä
asiakkaalle ilmaisin tekstiviestein ja
tietokoneella internetin välityksellä.
Pelivoimapiiri-palvelun internetissä
toimineet vertaistukiryhmät,
neuvontapalvelu ja oma-aputyökalut
jäävät Peluurin palveluiksi ja niiden
pohjalta kehitetään aikanaan
OmaPeluuri-portaali.

Vuodesta 2009 lähtien toiminut
Pelivoimapiiri-palvelu lakkautetaan.
Pelivoimapiirin oma-apua, vertaisja ammattilaistukea tarjoavaa

Peliklinikan avohoidossa on heinäkuusta 2011 lähtien kysytty
pikavippien käytöstä. Vuoden tarkastelujaksolla 55% avohoidon
asiakkaista kertoo käyttäneensä pikavippejä.

ONGELMALLISESTI
P E L A AV I E N P E L IO N G E L M AT
K Ä R J I S T Y VÄT
Vuoden 2012 aikana Peluurin
asiakasmäärät kasvavat.
Tilastot kertovat ongelmallisesti
pelaavien ja heidän läheistensä
syvenevästä ahdingosta.
Vakavista ongelmista kertovat
esimerkiksi itsemurhaajatukset ja pelaamisesta
aiheutuva lasten pahoinvointi.
Ongelmien kärjistymisen
taustalla on yleistynyt
nettipelaaminen; vakavia
haittoja kohdanneet olivat
keskimääräistä useammin
nettipelaajia. Internetissä rahapelit ovat saatavilla vuorokauden
ympäri, ja niitä voi pelata ilman
haitoilta suojaavaa sosiaalista
kontrollia.
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Pelaamisen tilalle keksitään muuta
tekemistä yhdessä muiden kanssa
Ensimmäinen suomalainen rahapeliongelmaa käsittelevä väitöstutkimus
kertoo, että Peli poikki -ohjelma auttaa laskemaan rahapelihimoa.

2013

NÄIN PELIKLINIKALLA
Tiltissä aloitetaan Toimintatorstai
-päiväryhmätoiminta (myöhemmin
Puuhaperjantai). Kävijöille on tarjolla
myös kirjallisuusterapiaryhmä.
Kaksi kaksivuotista peliongelmiin liittyvää
palvelujärjestelmää kehittävää alueellista
hanketta käynnistyy (Päijät-Hämeen
pilotti ja Keski-Pohjanmaan ja Vaasan
pilotti). Niiden kanssa tehdään tiivistä
yhteistyötä.
Tiltin kävijöiltä kerätään henkilökohtaisia
kokemuksia peliongelman syistä,
seurauksista ja ratkaisuista. Kokemusten
avainsanoista piirretään ensimmäinen
versio Kokemusten puusta.

SAMAAN AIKAAN
Sari Castrénin väitöskirja ”Disordered
Gambling in Finland: Epidemiology and
a Current Treatment Option” käsittelee
osittain Peli poikki -ohjelman vaikutuksia.
Se on ensimmäinen suomalainen
rahapeliongelmaa käsittelevä väitöstutkimus. Tutkimuksen mukaan Peli poikki
-ohjelman osallistujien rahapelaamisen
vaikeusaste ja rahapelihimo laskivat, kun
taas rahapelaamisen kontrolli kasvoi.
Lisäksi osallistujien mieliala koheni ja
alkoholin kulutus ja negatiiviset rahapelaamisen aiheuttamat seurannaisvaikutukset vähenivät.

Tiltin kävijäkunnassa oli
paljon ihmisiä, joiden
elämässä pelaaminen
täytti tyhjää tilaa. Nousi
tarve toiminnalle, jossa
kokeillaan yhdessä muuta
tekemistä pelaamisen
tilalle.

RAY:n mobiilikasino avataan.
EU-komissio lopettaa
rikkomusmenettelyn Suomea
kohtaan. Paine Suomen
rahapelimonopolin oikeutusta
vastaan heikkenee.
Pikavippien 50 prosentin
korkokatto alle 2 000 euron
lainoille muuttaa velkamarkkinoita suurten joustoluottojen
suuntaan.
Työryhmä kehittämään
yksittäisten rahapelien
haitallisuuden arviointia.

”Haluaisin niin kovasti saada asiani kuntoon. Sitten pelaan koska
ajattelen, että sieltä voisin saada pienen helpotuksen. Muuten on
suhteellisen hyvin. Tai enhän minä missään käy. Tai tapaile kovin usein
ystäviäni. Nyt ainakaan, kun olen pelannut viimeisten kahden kuukauden
aikana yli varojeni.” Asiakas kuvaa Peli poikki -ohjelman palautteessa rahapulan kapeuttamaa arkea.
Peliklinikka 10 vuotta
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Rahapeliongelma määritellään
riippuvuushäiriöiden luokkaan
Peliklinikalta voi hakea apua chatin kautta. Epävarmuus Tiltti-toiminnan
jatkorahoituksesta aiheuttaa huolta pelaamisesta irti pyrkivissä.

2014

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peluuri täyttää 10 vuotta. Peluurin uudet
nettisivut ja chat aukeavat. Lisätään
viestintää, jotta Peliklinikka tulisi yhä
tunnetummaksi.
Yhteistyönä THL:n kanssa tuotetaan
sote-ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutus- ja esitemateriaalia.
Kokemusten puuhun perustuva
kokemuksiapeliongelmista.fi-nettisivu
lanseerataan. Kokemusten puun sanoja
täydennetään niihin liittyvillä pelaajien
tarinoilla.

SAMAAN AIKAAN

”Oli iso asia tajuta, hyväksyä
asia, hakea apua, ottaa kaikki
kanavat käyttöön. Oikeat
kanavat kun löytyi, niin antoi
palaa! Hyväksyminen johti
ymmärrykseen, miten ja miksi
oli käynyt näin.”
Tarina kokemuksiapeliongelmista.fi-nettisivulta

Poliisihallitus (PoHa) puuttuu Veikkauksen runsaaseen markkinointiin
arkipäiväisissä ympäristöissä, kuten
kauppojen kassoilla. Lainaus Pohan
markkinointia koskevista linjauksista:
”Poliisihallitus kielsi arpajaislain 14 b
§:n vastaisen aggressiivisen rahapelien
markkinoinnin. Rahapelejä markkinoitiin
kauppojen kassoilla suullisesti asiakkaille
ilman, että asiakas olisi oma-aloitteisesti
osoittanut kiinnostusta rahapeleihin.
Lisäksi rahapelejä markkinoitiin myyntipaikkojen kassoilla ja infopisteissä
esimerkiksi julisteissa, liitutauluissa,
kassahihnoissa, kassalinjaston ympärille
kiinnitetyissä nauhoissa ja myyjien
asusteissa.”
Yhdysvalloissa rahapeliongelma siirtyy
diagnostisessa järjestelmässä (DSM-5)
impulssikontrollihäiriöistä riippuvuushäiriöiden luokkaan. Se vaikuttaa
näkemykseen ongelmasta ja sen hoidosta
maailmanlaajuisesti.

“Tiltissä hankekauden päättyminen herätti kävijöissä epävarmuutta tulevasta.
Meidän työntekijöiden tietysti piti kertoa rehellisesti, että jatkorahoitus ei ole varmaa.
Kävijöille se tarkoitti, että heille tärkeän tuenkaan jatko ei ole varmaa.”
Peliklinikka 10 vuotta

Digi- ja rahapelaamisen maailmat
lähenevät toisiaan. Videopelien
virtuaalitavaraa käytetään panoksena
erityisillä nettikasinoilla. Veikkaus ottaa
vedonlyöntikohteeksi ensimmäistä kertaa
e-urheilua.
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Vedonlyöntipelaaminen on nyt mahdollista
vuorokauden ympäri
Tiltin rahoitus muuttuu kohdennetuksi toiminta-avustukseksi ja
Peluuri aloittaa vertaispuhelintoiminnan.
NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikan jatkohanke (2015–
2016).
Tiltti rahoitus muuttuu kohdennetuksi toiminta-avustukseksi.

2015
SAMAAN AIKAAN

tukipiste Tiltin kanssa kokeiluluonteisesti keväällä 2015. Palvelu
jatkuu vuonna 2016.

Pelihaittatyön kenttä laajenee myös
muissa järjestöissä hankkeina.
Ne vetävät osaajia Peliklinikan
henkilöstöstä.

Peliklinikan toiminnasta tehdyn
ulkoisen arvioinnin mukaan
toiminnan vahvuus on sitoutunut
henkilökunta. Haasteita aiheuttaa
epäyhtenäinen organisaatiorakenne.

Peluuri aloittaa vertaispuhelintoiminnan yhdessä Sosped-säätiön
Pelirajat’on-toiminnan sekä Tieto- ja

Tuotetaan asiakastiedon analyysi
2010–2013 (yht. 381 eri asiakasta),
jonka tavoitteena on kuvata

Peliklinikan avohoidon asiakkaiden
elämäntilannetta ja kokemuksia
rahapeliongelmasta. Näin voidaan
ymmärtää avun tarvetta, johon
Peliklinikan avohoito on vastannut.
Lisäksi analyysin tavoitteena on
lisätä ymmärrystä suomalaisen
rahapeliongelman luonteesta.
Aineisto on suurin Suomessa
käytettävissä oleva aineisto hoitoon
hakeutuneista henkilöistä, joilla on
rahapeliongelma.

Peliklinikan avohoidon asiakaskunta edustaa vakavinta
rahapeliongelman luokkaa, johon koko väestöstä kuuluu
alle prosentti. Avohoidossa maahanmuuttajien osuus
asiakkaista on huomattavan suuri, 17%.
Peliklinikka-hankkeen 2010–2014 loppuraportti

Veikkauksen vedonlyöntikohteiden määrä laajenee
kymmenkertaiseksi,
vedonlyöntipelaaminen tulee
mahdolliseksi vuorokauden
ympäri. RAY aloittaa
pelipaikkojen perustamisen
yhdessä ravintoloitsijoiden
kanssa. Ensimmäiset Feel
Vegas -pelisalit aukeavat.
Riskipelaaminen huipussaan?
Pelaajista 15 prosenttia pelaa
riskitasolla, eli noin 500 000
suomalaista kokee rahapelaamisesta vähintään lieviä
haittoja.
Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tulee voimaan 1.12.
Lain mukaan ehkäisevään
päihdetyöhön kuuluu myös
rahapelihaittojen ehkäisy.
Tavoitteena on mm. varmistaa
ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa. Laki
ohjaa kuntia huomioimaan
päihde- ja rahapelihaittojen
ehkäisyssä käyttäjien ja
pelaajien lisäksi heidän
läheisensä.
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Kävijöiden määrä lisääntyy,
tilat alkavat loppua
Peliklinikan tutkija selvittää raha- ja digipelaamista Helsingin päihde- ja
psykiatrisilla poliklinikoilla. Yhteistyötä vahvistetaan.

2016

NÄIN PELIKLINIKALLA

SAMAAN AIKAAN

Resurssit ovat tiukoilla, vaikeuksia
vastata palvelujen tarpeeseen etenkin
Tiltissä. Kaisaniemen toimitila käy
ahtaaksi kävijöiden määrän lisääntyessä
ja Peluurin toiminnan laajentuessa.

kerrallaan. Tarkoituksena on antaa
kertaluonteisesti tukea ja neuvoa omasta
tai läheisen pelaamisesta huolestuneille.
Maksuttomalle käynnille saa tulla ilman
ajanvarausta.

Läheisten kokemuksia peliongelmista
-korttipakka Tiltin ja SosPedin Pelirajat’on
toiminnan yhteistyönä. Läheisille avataan
Hertta-keskustelupalsta A-klinikkasäätiön
Päihdelinkkiin.

Peliklinikan tutkija tekee selvityksen
raha-ja digipelaamisesta Helsingin
päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla.

Yhteistyö THL:n Rahapelikysely 2016
-tutkimuksen kanssa.
Peliklinikan avohoidossa aloitetaan
syksyllä päivystysvastaanotto. Se
palvelee kerran viikossa kaksi tuntia

OmaPeluuri -portaalin kehittäminen
käynnistetään. Se on tarkoitettu liikaa
pelaaville ja heidän läheisilleen sekä
ammattilaisille. Se tarjoaa paikan
keskustella ryhmässä vertaisen tai
ammattilaisen kanssa.

Tulokset kertovat, että rahapeli- ja
digipeliongelmaisia ihmisiä kohdataan
poliklinikoilla ja yhteistyötä poliklinikoiden
ja Peliklinikan välillä tulisi parantaa. Sovitaan pilottien käynnistämisestä Helsingin
päihde- ja psykiatrisen poliklinikan ja
Vantaan päihdepoliklinikoiden kanssa.

THL:n Rahapelikysely Peliklinikan asiakkaille kertoo,
että pelaamisen haitat säilyvät pitkään.
Peliklinikka 10 vuotta

Veikkaus, RAY ja Fintoto päätetään
yhdistää. Toista kasinoa aletaan suunnitella Tampereelle.
Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien
haittariskien ja haittojen arviointiryhmä
aloittaa lokakuussa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
Rahapelikysely 2016 -tutkimus alkaa
arvioida rahapelijärjestelmän uudistumisen seurauksia; onko peliyhteisöjen
yhdistymisellä mahdollisia seurauksia, ja
jos on, millaisia ne ovat.
THL:n Rahapelikyselyllä selvitetään rahapelaamista, peliyhteisöjen markkinointia
ja rahapelihaittoja vuodelta 2016, ennen
rahapeliyhteisöjen yhdistymistä. Tiedot
kerää Tilastokeskus. Väestökyselyn
lisäksi Peliklinikan asiakkailta kerätään
rinnakkainen tutkimusaineisto kevään
2017 aikana.
Arpajaislakia uudistetaan, ja mm. lain
tarkoituksen yhteyteen lisätään sosiaalisten ja terveydellisten haittojen lisäksi
myös taloudellisten haittojen ehkäisy ja
vähentäminen (Arpajaislaki, 1 §).
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Itsemurhaa yrittäneiden ja itseään
vahingoittaneiden asiakkaiden määrä kasvaa
Tietoa ongelmallisesta rahapelaamisesta yritetään lisätä vankiloiden
työntekijöiden keskuudessa. Ongelmallisesti pelaavat moittivat mainontaa.

2017

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikan jatkohanke (2017–2019).
Tammikuussa muutto uusiin toimitiloihin
Hakaniemeen.
Peluuri saa lisärahoitusta, päivystykseen
ja Peli poikki -ohjelmaan saadaan uusia
työntekijöitä. OmaPeluuri aloittaa.
Peliklinikan monitoimijamallin kehittäminen -hanke 2017–2018. Hankkeen
tavoitteena on, että Peliklinikalla syntyy jo
hankkeen aikana käytäntöjä ja toimintakulttuuria, jotka tukevat yhteistyön
toimivuutta, tuloksellisuutta ja dialogista
työhyvinvointia.

SAMAAN AIKAAN
Peliklinikan, Vanajan vankilan ja THL:n
pilotti (2017–2019) alkaa. Rahapeliongelman tunnistaminen sekä riittävien
tukitoimien räätälöiminen ja saatavuus
ovat tärkeitä esimerkiksi uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi.
Vuonna 2018 Turun ja Vanajan vankiloissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan
vankiloiden ja rikosseuraamuslaitoksen
palvelujen piirissä työskentelevistä
ammattilaisista jopa 86% oli sitä mieltä,
että rahapeliongelmat ovat lisääntyneet.
Silti lähes puolet totesi, että heidän
tietonsa rahapeliongelmasta kärsivien
asiakkaiden auttamiseen ovat melko tai
täysin riittämättömät.

Tiltin Perheklubi käynnistyy syyskuussa
2017.Toiminnan tavoitteena on tavoittaa
ongelmallisesti rahapelejä pelaavia ja
heidän läheisiään samaan ryhmään.
Perheklubilaisten kokemus: ”Klubiin
osallistuminen on auttanut meitä
keskustelemaan keskenämme myös
kotona ja ymmärtämään toisiamme paljon
paremmin.”
Selvitys digipeliasiakkaista Peliklinikan
palveluissa nostaa esiin, että digipelaajille
suunnatulle palvelulle voisi olla tarvetta.

Uusi Veikkaus Oy aloittaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen Rahapelikyselyn
perusteella 87 prosenttia
Peliklinikalta apua hakeneista
ongelmallisesti pelaavista koki
kotimaisen mainonnan liian
runsaana ja 60 prosenttia koki
sen lisäävän omaa pelaamistaan.
Veikkaus uudistaa nettipelaamisen hallintatyökaluja.
Ensimmäistä kertaa kaiken
verkkorahapelaamisen
Veikkauksen sivuilla pystyy
estämään toistaiseksi ilman
päättymisaikaa.

H A I TAT PA H E N E VAT
Rahapelikysely 2016-2017 tulokset kertovat, että Peliklinikan vastaajien
kokemien haittojen kokonaismäärä lisääntyi vuodesta 2016. Tavallisimmin vastaajat olivat kokeneet taloudellisia haittoja (92%), tunnetason haittoja (92%), terveyshaittoja (91%) ja ihmissuhdehaittoja (91%).
Vuonna 2017 tavallisimmat terveyshaitat olivat unen puute rahapelaamisen takia (71%), unettomuus rahapelaamisesta johtuvan stressin tai
huolen takia (71%) ja masentuneisuus (68%). Osa vastaajista oli vahingoittanut itseään (13%) tai yrittänyt itsemurhaa (8%).

Peliklinikka 10 vuotta

“Peliyhtiöiden yhdistyminen ei varsinaisesti näkynyt
asiakastyössä. Mainonta muistikuviemme mukaan lisääntyi
ja tuli muutamia ylilyöntejä ja niistä kommentteja kävijöiltä.
Vastuullisuudesta puhuttiin, mutta tekoihin asti se ei yltänyt.”
Tiltin asiakastyöntekijöiden pohdintoja rahapeliyhtiön muutoksista
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Miltä tuntuu lopettaa pelaaminen?
Audiodokumentti tutkii kokemuksia
Tiltin toiminnassa syntyy audiodokumenttisarja. Peli poikki -ohjelmaa
uudistetaan kattavasti muun muassa mobiilikäyttöön.

2018

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peli poikki -ohjelmaa uudistetaan
kattavasti mm. paremmin mobiilikäyttöön
sopivaksi.
Kokemusten puun sanoihin liittyviä
tarinoita kerätään lisää Tiltin kävijöiden
työpajassa ja kokemuksiapeliongelmista.fi -nettisivua kehitetään
entisestään.

SAMAAN AIKAAN
Dokumentaristi Katarina Blomqvist
tutustuu Tiltin toimintaan ja Kokemusten
puuhun ja käy pitkiä keskusteluja Tiltin
kävijöiden kanssa. Äänitetyistä keskusteluista ja haastatteluista koostettiin audiodokumenttisarja Kaikki Pelissä.
Peliklinikan tutkija selvittää Peliklinikan
työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia
talous- ja velkavaikeuksien kohtaamisesta.

P E L U U R I T E S TA A
VEIKKAUKSEN UUDET
H A L L I N TAT Y Ö K A L U T
”Kaikkien pelien estäminen
kerralla käy helposti. (…) Monen pelin estäminen on tehty
hyvin työlääksi, se vie aikaa ja
vaatii paljon klikkauksia. Esimerkki: Jos haluat estää kaikki
muut pelit kuin Loton vuodeksi,
klikkauksia tulee vähintään
126 kappaletta.”

”Pelaamisen lopettaminen oli hirvittävintä aikaa elämässä.
Mikään ei tuntunut miltään, se mikä vähän toi onnea, oli pois.
Piti sinnikkäästi sietää kalman kaltaista oloa ennen kuin rupesi
hiffaamaan, että ai on kivaa kohdata ihmisiä, mennä kahville tai
auttaa heitä arjen askareissa.” Lainaus Kaikki Pelissä -dokumenttisarjasta

Arpajaislain uudistamisen
toinen vaihe. Eduskunta
hyväksyy hallituksen
esityksen.
Markkinoinnin digitalisaatio
laajentaa markkinoinnin
kokonaismaisemaa.
Somemarkkinointia ohjaavat
algoritmit. Pelifirmojen
roskasähköposteista ja
kadunvarsien, kaupan tai tv:n
mainoksista on laajennuttu
profiloituun sosiaaliseen
mediaan ja lukuisista eri
kanavista tuleviin markkinointimateriaaleihin.
Veikkauksen pelirajoitusten
kokonaisuuden uudistaminen
(rajat, talletukset, pelinestot).
Toimittaja ja THL:n sekä
Peliklinikan tutkijat selvittivät,
että rahapeliautomaatteja on
muita enemmän sosioekonomisesti haavoittuvimmilla
alueilla. Tulokset julkaistiin
Seura-lehdessä.
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Pelaajan läheinenkin kaipaa apua ja tukea
– projekti selvittää, millaista
Veikkauksen mainoskampanja aloittaa vilkkaan keskustelun
vastuullisesta markkinoinnista. Peliklinikalla käynnistyy pilotti
yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa.

2019

NÄIN PELIKLINIKALLA
Peluurin Restart-hanke aloittaa palvelun
kehittämisen digipelaajille. Tehostartti
muutokseen -verkkovertaisryhmän kokonaisuutta täydennetään ryhmächatilla.
Pelirajat’on pilotoi tukihenkilötoimintaa eli
kahdenkeskistä vertaistukea kevääseen
saakka eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudulla kokeilu käynnistyy yhteistyössä
Peliklinikan avohoidon kanssa.
Osallistutaan THL:n Rahapelaaminen
puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja
lyhytneuvonta -tukiaineiston sisällöntuotantoon EHYT ry:n kanssa. Tukiaineisto
tarjoaa ammattilaisille toimintamallin
rahapelaamisen puheeksi ottamiseen,
ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

SAMAAN AIKAAN
Kuvataan ongelmallisesti rahapelejä
pelaavan pelaajan läheisen palvelupolku.
Ongelmallisesti pelaavan ihmisen
läheisen rooli on raskas paitsi henkilön
oman hyvinvoinnin kannalta, myös
monenlaisten sosiaalisten, taloudellisten
ja terveydellisten haittojen sijaiskärsijänä.
Selvityksessä kartoitettiin, mitkä asiat
tuottavat erityistä arvoa tai vähentävät
peliongelmaan liittyviä haittoja ja mikä
on läheisen oman tuen ja avun tarve.
Tuloksia hyödynnetään Peliklinikan
palvelujen kohdentamisessa läheisille.
Keväällä käynnistyy kokeilu, jossa yhdistetään rahapeliongelmien käsittely osaksi
yhdyskuntapalvelua. Kokeilun toteuttavat
Helsingin ja Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimistot ja Peliklinikka.
Tavoitteena on luoda pohja valtakunnal-

“Suomalaisen rahapelijärjestelmän
ongelmakohtia on syytä avata ja sen
eettisyydestä pitää keskustella.”
Peluurin ja Sininauhaliiton Pelihaitat-yksikön päällikön huomioita keskustelusta.

Peliklinikka 10 vuotta

liselle toimintamallille rahapeliongelmaa
käsitteleväksi palvelusisällöksi. Lisäksi
halutaan sisällyttää rahapeliongelman
tunnistaminen ja siitä puhuminen tulevaan yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja
vankiloiden yhteiseen tietojärjestelmään.
Peliklinikalla selvitetään eri pelityyppien
aiheuttamia ongelmia ja erityisesti
yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen
pelaamisen piirteitä asiakkaiden
joukossa. Asiakastyöntekijät kohtaavat
yhä useammin tilanteita, joissa ongelmia
aiheuttavat ulkomaiset tai Ahvenanmaan
nettikasinot. Raporttiin kootaan toimia
haittojen vähentämiseksi.
Yhdessä Puhutaan rahapelaamisesta
verkoston kanssa toteutetaan Kuumottaako-viestintäkampanja.

Veikkauksen loppukesän ylilyönti mainoskampanjassaan (terapeutti-mainos)
tuo rahapeliongelman ja vastuullisen
markkinoinnin yhteiskunnalliseksi
puheenaiheeksi.
Vastauksena kohuun Veikkaus julkistaa
vastuullisuustoimenpiteitä: pakollinen
tunnistautuminen hajasijoitetuille
peliautomaateille tammikuusta 2021,
rahapeliautomaattien määrää ja rahapelien markkinointia vähennetään.
Kansalaisaloite pelikoneiden poistamiseksi kaupoista saa noin 30 000
kannattajaa.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
julkaisee raportin rahapelijärjestelmästä:
”KKV:n selvityksen perusteella Suomessa
ei panosteta riittävästi rahapelihaittojen
ennaltaehkäisyyn, vaan vastuu rahapelaamisen hallinnasta on jätetty pelaajille
itselleen. Suomessa voitaisiin ottaa
käyttöön samanlaisia vastuullisuutta
lisääviä työkaluja kuin monissa muissa
maissa jo on, kuten esimerkiksi mahdollisuus estää itseltä kaikki rahapelaaminen.”
Raportissa hyödynnettiin myös Peliklinikalla kertynyttä tietoa.
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Korona sulkee pelikoneet ja helpottaa
ongelmallisesti rahapelejä pelaavien arkea
Kasvokkainen asiakastyö keskeytyy joksikin aikaa
koronaepidemian vuoksi.
NÄIN PELIKLINIKALLA
Peliklinikan hankekausi 2020–2023.
Espoo ja Kauniainen liittyvät
Peliklinikka-hankkeeseen.
Maaliskuussa 2020 avohoidossa
tapahtuu isoja muutoksia koronakriisin myötä. Asiakastapaamisia aletaan hoitaa pääosin
puhelimitse. Uusia asiakkaita
ilmoittautuu aiempaa vähemmän.
Toisaalta pelikoneiden sulkeminen
tuottaa monelle helpotusta, koska
pelaaminen ei yksinkertaisesti ole
mahdollista.
Syntyy huoli, miten koronakriisi
vaikuttaa ihmisten talouteen ja

SAMAAN AIKAAN
sen kautta pelikäyttäytymiseen.
Siirtyykö pelaaminen nettiin?
Ohjautuuko kriisin jälkeen avohoitoon aiempaa enemmän sellaisia
asiakkaita, joilla on entistä suurempi
velkataakka taustalla?
Tuotetaan tilastoliite, johon on
poimittu erilaisia tunnuslukuja
Peliklinikan palveluista vuosina
2010–2019.
Tiltissä avataan chat- ja Zoom-vertaisringit koronan takia. Kasvokkaiseen työhön palataan kesäkuun
puolivälissä.

Peluurin Restart-ohjelma tarjoaa
nyt tukea digitaaliseen pelaamisen
hallintaan verkossa.
Tiltin alueyhteistyö eli Tiltti
Satakunta- ja Yhteispelillä-hankkeet
alkavat kevään ja alkukesän aikana.
Peluurin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelimen kanssa
yhteistyönä tuotetaan arabiankielistä tukea peliongelmaan.
Tuotetaan sisältö- ja viestintästrategia ongelmallisesti rahapelejä
pelaavien läheisille Puhutaan
rahapelaamisesta -verkoston
kanssa.

“Rahapeliongelmasta puhutaan paljon enemmän ja siitä myös kysellään.
Vaikka ensikävijöillä häpeä on vieläkin päällimmäisin tunne, apua
uskalletaan hakea jo useammasta paikasta, ja Peliklinikan avohoito
koetaan hyväksi paikaksi, jossa käymisestä kerrotaan muille avoimesti.”
Tiltin asiakastyöntekijän huomioita asiakastyöstä

Peliklinikka 10 vuotta

2020
Sisäministeriö asettaa
arpajaislain uudistamista
koskevan hankkeen, jossa
selvitetään uudistamistarpeita
erityisesti rahapelaamisesta
aiheutuvien haittojen ehkäisyn
ja vähentämisen edelleen
tehostamiseksi.
Hallituksen linjaus: Lakiin
sisällytetään rahansiirtojen
estot. Käytännössä rahasiirtojen esto ulkomaisille
verkkokasinoille ja urheiluvedonlyöntiyhtiöille pantaisiin
Suomessa toimivien pankkien
ja maksuvälittäjien velvoitteeksi. Samalla estettäisiin
pelivoittojen kotiuttaminen.
Veikkauksen internetissä
pelattavien nopearytmisten
rahapelien tappiorajoja lasketaan koronaepidemian takia
määräajaksi. Ensimmäistä
kertaa rahapelikoneet poissa
toiminnasta merkittävän ajan.
20 prosentin korkokatto
pikavipeille.
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10.

Tulevaisuus
Mitä tapahtuu tai pitäisi tapahtua pelihaittojen vähentämisessä? Sitä pohdimme
seuraavalla videolla!
Peliklinikka 10 v -raporttia
ovat olleet kirjoittamassa
sekä Peliklinikan henkilöstö
että asiakkaat.
Myös johtava asiantuntija
Saini Mustalampi
sekä erikoissuunnittelija
Minna Kesänen,
Rahapelihaittojen ehkäisy
ja vähentäminen,
THL ovat osallistuneet
raportin tuottamiseen.
Raportin ovat toimittaneet
Corinne Björkenheim,
Maria Heiskanen,
Pekko Kähkönen,
Jenni Kämppi,
Elina Nevalainen,
Pauliina Pitkäjärvi
ja Inka Silvennoinen.

Puhujina ovat:
Yksikön päällikkö Inka Silvennoinen, Peluuri/Peliklinikka
Kehittämispäällikkö Minna Kesänen, Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen, THL
Erikoistutkija Maria Heiskanen, Peliklinikka
Projektipäällikkö Sanni Nuutinen, Restart-hanke, Peluuri/Peliklinikka
Kehittämispäällikkö Corinne Björkenheim, Peliklinikka

www.peliklinikka.fi
www.peluuri.fi
www.tiltti.fi

