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1. Johdanto 

Maailmanlaajuinen koronapandemia levisi Suomeen vuoden 2020 keväällä. Suomessa havaittiin 

ensimmäinen koronavirustartunta Lapissa vierailleella kiinalaisturistilla vuoden 2020 tammikuun lopussa 

(Yle Uutiset 5.2.2020). Ensimmäinen Suomen kansalaisella todettu koronavirustartunta varmistui 

26.2.2020 (Aamulehti 23.3.2020). Pandemiatilanne paheni Suomessa nopeasti ja Suomessa astui voimaan 

valmiuslaki pandemian hillitsemiseksi 18.3.2020 (Valtioneuvoston asetus 125/2020). Valmiuslaki oli 

voimassa 15.6.2020 asti, jolloin Suomen hallitus lakkautti poikkeustilan pandemiatilanteen parannuttua 

väliaikaisesti. Pandemiatilanne paheni Suomessa jälleen syksyllä 2020. Valmiuslain lisäksi 

koronapandemian leviämistä pyrittiin ehkäisemään suurella joukolla suosituksia ja rajoituksia. Keskeinen 

keino pisaratartuntana leviävän viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on ollut sosiaalisten kontaktien 

välttäminen.  Koronapandemialla ja siihen liittyvillä rajoituksilla on ollut hyvin laajamittaisia vaikutuksia 

suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja ihmisten arkeen ja sitä kautta myös rahapelaamiseen. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan asiakkaisiin ja Peliklinikan 

palveluihin. Tarkastelussa painotetaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan asiakkaiden 

ongelmalliseen rahapelaamiseen.  Tämän selvityksen pääasiallisena aineistona on käytetty kolmea 

Peliklinikan eri palveluissa työskenteleville asiakastyöntekijöille joulukuussa 2020 tehtyä 

ryhmähaastattelua ja Peluurin Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnattua avokyselyä. Lisäksi 

aineistona on käytetty Peliklinikan eri palveluiden asiakastyössä kertynyttä tilastollista aineistoa.  Vuonna 

2020 tapahtuneita muutoksia verrataan aiempiin vuosiin, erityisesti pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 

2019. Tämän selvityksen puitteissa ei ollut mahdollista kerätä suoraan tietoa vuonna 2020 peliklinikan 

asiakkaina olleilta henkilöiltä. Tämän vuoksi selvityksen tulokset perustuvat Peliklinikan eri palveluissa 

työskentelevien asiakastyöntekijöiden näkemyksiin. 

Ensin esitellään lyhyesti suomalaisen rahapelijärjestelmän tilannetta vuonna 2020 ja rahapelihaittoja 

Suomessa ennen koronapandemian leviämistä Suomeen. Seuraavaksi esitellään lyhyesti Peliklinikan 

palvelukokonaisuutta ja tässä selvityksessä tarkasteltavia Peliklinikan yhteydessä toimivia palveluita. 

Tämän jälkeen tarkastellaan koronapandemian aiheuttamien muutosten vaikutuksia Peliklinikan 

asiakkaisiin vuonna 2020.  Lopulta tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan yhteydessä 

toimivien palveluiden toimintaan. Tämän osan painopiste on pandemian aiheuttamissa muutoksissa 

Tieto- ja tukipiste Tiltin toimintaan, koska koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia Tiltin 

vertaistukeen perustuvaan ryhmätoimintaan. 

Selvityksen keskeiset tulokset 

Tämän selvityksen empiirinen osuus jakaantuu kahteen osaan. Ensin tarkastellaan vuonna 2020 

tapahtuneita rahapelaamiseen vaikuttaneita muutoksia, joista osa on seurausta koronapandemiasta, ja 

osa pandemiasta riippumattomia. Sen jälkeen tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan 

yhteydessä toimiviin palveluihin. Tässä osiossa tarkastelu painottuu siihen, miten koronapandemia ja 

siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kunkin palvelun asiakasmääriin ja vuonna 2020 

asiakkaaksi tulleiden pelitottumuksiin, sekä koronapandemiaan liittyvien rajoitusten aiheuttamiin 

mahdollisiin palvelun tarjoamiseen liittyviin vaikeuksiin. 
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Rahapelaamisen kannalta keskeisiä muutoksia vuonna 2020 olivat: 

• Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen peliautomaattien sulkeminen 13.3.2020 

koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi 

• Suomalaisten ja useimpien ulkomaisten urheilusarjojen jääminen tauolle tai keskeytyminen 

keväällä 2020 ja siihen liittyvä vedonlyöntikohteiden määrän voimakas väheneminen 

• Veikkauksen omien pelisalien avautuminen uudestaan 26.6.2020 pandemiatilanteen 

parannuttua kesällä 2020 

• Hajasijoitettujen peliautomaattien avautuminen uudelleen 15.7.2020 

• Hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentäminen sulun aikana 

• Hajasijoitettujen peliautomaattien rajoitetun aukioloajan voimaan astuminen 15.7.2020 

• Koronapandemian torjuntaan liittyvät rajoitukset, erityisesti sosiaalinen eristäytyminen 

• Koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutukset 

• Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen peliautomaattien sulkeminen Sosiaali- ja 

terveysministeriön suosituksesta 27.11.2020 niiden sairaanhoitopiirien alueella, jolla 

koronapandemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa   

Näiden muutosten lisäksi Sisäministeriö laski Veikkaus Oy:n verkkokasinossa pelattavien nopearytmisten 

rahapelien päivittäisiä tappiorajoja koronapandemian vuoksi väliaikaisesti 1000 eurosta 500 euroon ja 

kuukausikohtaisia tappiorajoja 2000 eurosta 500 euroon. Muutos astui voimaan 1.5.2020. (Sisäministeriö 

2020a.) 1.10.2020 päivätyn sisäministeriön säädöksen perusteella päivittäinen tappioraja säilyi 500 

eurossa, mutta kuukausittainen tappioraja palasi 2000 euroon (Sisäministeriö 2020b). Verkossa 

pelattavien nopearytmisten rahapelien tappiorajojen lasku ei kuitenkaan noussut esiin yhdessäkään 

ryhmähaastattelussa, eikä Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatussa avokyselyssä 

kysyttäessä rahapelaamiseen vaikuttavista vuonna 2020 tapahtuneista muutoksista. 

Tässä selvityksessä käsiteltävät muutokset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, johtuivatko ne 

koronapandemiasta, vai olivatko ne siitä riippumattomia, ja vaikuttivatko ne rahapelaamiseen suoraan vai 

epäsuoraan. 

Koronapandemiasta johtuvat muutokset olivat Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen 

peliautomaattien sulkeminen, urheilusarjojen jääminen tauolle ja Veikkauksen omien pelisalien ja 

hajasijoitettujen peliautomaattien aukeaminen uudelleen. Koronapandemiasta riippumattomat, suoraan 

rahapelaamiseen vaikuttaneet muutokset olivat hajasijoitettujen peliautomaattien määrän 

vähentäminen ja hajasijoitettujen peliautomaattien aukiolon rajoittaminen kello 11–04 väliseen aikaan. 

Koronapandemiasta johtuvat, rahapelaamiseen epäsuorasti vaikuttaneet muutokset olivat sosiaalinen 

eristäytyminen ja koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden talous- ja 

työllisyysvaikutukset. Seuraavaksi esitellään lyhyesti vuonna 2020 tapahtuneiden muutosten vaikutuksia 

Peliklinikan asiakkaisiin. 

Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen automaattien sulku: 

Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen peliautomaattien sulkeutuminen vaikutti erittäin 

positiivisesti niihin Peliklinikan asiakkaisiin, joiden ongelmallinen rahapelaaminen kohdistuu pääasiassa 

kivijalassa sijaitseviin peliautomaatteihin. Valtaosalla näistä asiakkaista ongelmallinen rahapelaaminen oli 

tauolla peliautomaattien sulun aikana, eikä ole viitteitä siitä, että rahapelaaminen olisi kanavoitunut 

laajassa mittakaavassa johonkin muuhun rahapelityyppiin tai siirtynyt internetin kautta pelattaviin 
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automaattipeleihin. Peliautomaattien sululla oli positiivisia vaikutuksia näiden asiakkaiden 

mielenterveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen. Keskeinen elämänlaatua parantanut muutos oli se, että 

arkisten asioiden hoitaminen, ja erityisesti ruokakaupassa asioiminen helpottui, koska näiden Peliklinikan 

asiakkaiden ei tarvinnut pelätä rahojensa pelaamista kaupassa käynnin yhteydessä. Vuonna 2020 

Peliklinikan palveluihin hakeutui aiempia vuosia vähemmän sellaisia asiakkaita, joiden ongelmallinen 

rahapelaaminen kohdistui pääasiassa kivijalassa sijaitseviin peliautomaatteihin. 

Urheilusarjojen jääminen tauolle ja vedonlyöntikohteiden määrän väheneminen: 

Urheilusarjojen jääminen tauolle keväällä 2020 johti yhtäältä vedonlyöntikohteiden vähenemiseen ja 

tuttujen vedonlyöntikohteiden häviämiseen pelattavien kohteiden listoilta ja toisaalta aiempaa 

pienempien ja Suomessa vähemmän tunnettujen urheilusarjojen otteluiden nousemisen vedonlyönnin 

kohteeksi. Tällä oli kahdenlaisia seurauksia niille Peliklinikan asiakkaille, joille vedonlyönti on pääasiallinen 

ongelmia aiheuttava pelityyppi. Osalla asiakkaista vedonlyönti lakkasi ainakin väliaikaisesti tunnetuimpien 

urheilusarjojen tauon myötä. Myös se, että urheilusarjojen jatkuessa tauon jälkeen, ottelut pelattiin ilman 

yleisöä, vähensi joidenkin Peliklinikan asiakkaiden vedonlyöntiä. Toisaalta osalla Peliklinikan asiakkaista 

vedonlyönti siirtyi aiempaa riskialttiimpiin kohteisiin, joista asiakkailla ei ollut aiempaa lajituntemusta. 

Peliklinikan asiakkaiden vedonlyönti ei kuitenkaan siirtynyt e-urheiluun, tai hevospeleihin, joihin 

koronapandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat vähemmän. Vuonna 2020 osaan Peliklinikan 

palveluista tuli asiakkaaksi vedonlyöjiä enemmän kuin vuonna 2019. 

Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen peliautomaattien avautuminen: 

Veikkauksen omat pelisalit avautuivat 26.6.2020 ja hajasijoitetut peliautomaatit avautuivat 15.7.2020. 

Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen peliautomaattien avautuminen johti useilla Peliklinikan 

asiakkailla ongelmallisen rahapelaamisen jatkumiseen. Osalla Peliklinikan asiakkaista rahapelaaminen 

jatkui jo Veikkauksen omien pelisalien avauduttua vuoden 2020 kesäkuun loppupuolella. Hajasijoitettujen 

peliautomaattien avautuminen vuoden 2020 heinäkuun puolivälissä johti useammilla Peliklinikan 

asiakkailla rahapelaamisen jatkumiseen. Lisäksi kesällä tieto peliautomaattien tulevasta avautumisesta 

aiheutti osalle Peliklinikan asiakkaista ahdistusta. Hajasijoitettujen peliautomaattien avauduttua  jo pelkkä 

peliautomaattien äänen kuuleminen aiheutti epämiellyttäviä ajatuksia ja ahdistusta osalle Peliklinikan 

asiakkaista. Osasyynä peliautomaattien aukeamisen jälkeisiin retkahduksiin oli se, ettei asiakkaiden 

tarvinnut käsitellä rahapelaamisen taustalla olleita syitä tai ajatella pelaamisen taustalla olevia 

riskitekijöitä peliautomaattien ollessa suljettuina. 

Hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentäminen: 

Hajasijoitettujen peliautomaattien määrää vähennettiin noin 40 prosentilla niiden ollessa suljettuina 13.3. 

– 14.7.2020 välisenä aikana. Hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentäminen toteutettiin 

vähentämällä peliautomaattien pelipistekohtaista maksimimäärää neljään peliautomaattiin. 

Vähentämisellä ei tämän vuoksi ollut vaikutusta peliautomaattien alueelliseen saatavuuteen. 

Hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentämisen vaikutus Peliklinikan asiakkaiden 

rahapelaamiseen oli nimellinen. Peliautomaattien pienempi pelipistekohtainen määrä on saattanut 

rajoittaa joidenkin asiakkaiden pelaamiseen käyttämää aikaa ruuhkaisimmissa pelipisteissä, mutta 

varsinkin kaupungeissa, joissa pelipisteitä on paljon, korvaavan peliautomaatin löytäminen oli aina 

mahdollista. 
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Hajasijoitettujen peliautomaattien aukiolon rajoittaminen: 

Hajasijoitettujen peliautomaattien aukioloa rajoitettiin kello 11–04 väliseen aikaan peliautomaattien 

koronapandemiasta johtuneen sulun päättyessä 15.7.2020. Osa Peliklinikan asiakkaista pystyi 

hyödyntämään rajoitettua aukioloaikaa, joka mahdollisti asioiden hoitamisen aamulla ja aamupäivällä. 

Hajasijoitettujen peliautomaattien rajoitettua aukioloaikaa kykenivät kuitenkin hyödyntämään lähinnä ne 

Peliklinikan asiakkaat, jotka ovat työelämän ulkopuolella tai, joiden työajat mahdollistavat asioiden 

hoitamisen ennen automaattien aukeamista. 

Sosiaalisen eristäytymisen vaikutukset: 

Keskeinen koronapandemian hillitsemiskeino on ollut ihmiskontaktien välttäminen ja kotiin 

eristäytyminen. Rahapelihaittojen vähentymisen näkökulmasta tämä on hyödyttänyt niitä Peliklinikan 

asiakkaita, jotka eivät pelaa internetin välityksellä. Sen lisäksi, että Veikkauksen omat pelisalit ja 

hajasijoitetut peliautomaatit olivat suljettuina, on eristäytyminen vähentänyt muutenkin 

kivijalkapelaamista, koska kodin ulkopuolella vietettiin koronapandemian vuoksi aiempaa vähemmän 

aikaa. Eristäytymisellä on kuitenkin ollut haitallisia seurauksia niille asiakkaille, joiden pääasiallinen 

rahapelaamisen kanava on internet. Sosiaaliseen eristäytymiseen on liittynyt useita tekijöitä, jotka ovat 

lisänneet todennäköisyyttä rahapelien pelaamiseen internetin välityksellä. Näistä keskeisimpiä olivat 

eristyksen aiheuttama ahdistus, yksinäisyys, parisuhdeongelmat, tylsyys ja korvaavan tekemisen puute. 

Koronarajoitusten vuoksi erilaisia harrastusmahdollisuuksia oli pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna 

huomattavasti vähemmän tarjolla.  

Koronapandemian talousvaikutukset ongelmallisen rahapelaamisen näkökulmasta: 

Osa Peliklinikan asiakkaista menetti työnsä tai joutui lomautetuksi koronapandemian seurauksena. 

Tulojen menetys on aiheuttanut osalle asiakkaista suurta ahdistusta, mutta toisilla asiakkailla lomautus 

tai töitten menetys on myös johtanut rahapelaamisen vähentymiseen. Osa Peliklinikan asiakkaista siirtyi 

koronapandemian seurauksena etätöihin. Osalla Peliklinikan asiakkaista etätöihin siirtyminen lisäsi 

internetin välityksellä tapahtuvaa rahapelaamista ja johti pahimmillaan vuorokausirytmin kääntymiseen. 

Toisilla Peliklinikan asiakkailla etätöihin siirtyminen puolestaan vähensi rahapelaamista, koska 

kumppanin, puolison tai perheen kanssa vietettiin enemmän aikaa, ja mahdollisuuksia rahapelaamiseen 

oli tämän vuoksi vähemmän. Osalla niistä Peliklinikan asiakkaista, jotka säilyttivät työnsä, taloudellinen 

tilanne parani, koska kulutusmahdollisuuksia oli vuonna 2020 aiempia vuosia vähemmän. 

Selvityksessä käytetyt aineistot 

Selvityksen empiirisenä aineistona käytettiin Tieto- ja tukipiste Tiltin asiakastyöntekijöille, avohoidon 

asiakastyöntekijöille ja Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöille tehtyjä 

ryhmähaastatteluja, sekä Peluurin Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatun avokyselyn 

vastauksia. Ryhmähaastattelut ja avokysely toteutettiin vuoden 2020 joulukuussa. Avohoidon 

asiakastyöntekijöiden haastattelua varten haettiin tutkimuslupa Helsingin ja Vantaan kaupungeilta. 

Ryhmähaastattelut olivat muodoltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Kaikkien haastattelujen 

pohjana käytettiin samaa löyhää haastattelurunkoa, mutta haastattelujen puolistrukturoitu luonne 

mahdollisti jatkokysymysten esittämisen ja palveluiden erilaisen luonteen ottamisen huomioon. Peli 

poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnattu avokysely oli muokattu ryhmähaastatteluiden 

haastattelurungosta. 
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Ryhmähaastatteluissa haastateltiin yhteensä yhdeksää Peliklinikalla työskentelevää asiakastyöntekijää ja 

avokyselyyn vastasi yhteensä neljä Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuttia. Haastattelut olivat kestoltaan 

noin 40, 80 ja 100 minuuttia ja litteroitua haastatteluaineistoa kertyi yhteensä noin 34 sivua. Avokyselyn 

vastauksia kertyi noin kahdeksan sivua. Haastattelut tehtiin etäyhteyden välityksellä vuoden 2020 

joulukuussa vallinneen koronatilanteen vuoksi. Etäyhteydestä aiheutuneiden teknisten ongelmien vuoksi 

yhdessä haastatteluäänitteessä oli muutama lyhyt epäselvä kohta. 

Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi aloitettiin lukemalla litteroidut ryhmähaastattelut ja avokyselyn 

vastaukset läpi. Tämän jälkeen aineisto teemoiteltiin ja näin syntyneet aineistokatkelmat koottiin yhteen 

niihin liitetyn teeman perusteella ja niihin liitettiin lyhyt kuvaus aineistokatkelman sisällöstä. Osa 

teemoista perustui aiempaan kirjallisuuteen, mutta valtaosa nousi suoraan aineistosta. Yhteensä erilaisia 

teemoja nousi aineistosta 58 kappaletta. Valtaosa teemoista liittyi kuitenkin yksittäisen palvelun 

erityispiirteisiin. Keskeisiä teemoja oli yhdeksän kappaletta ja niihin liittyi kuhunkin 13–26 eri 

aineistokatkelmaa. Keskeiset teemat olivat: 

• Koronapandemian suorat vaikutukset 

• Peliautomaattien sulkeminen 

• Peliautomaattien avautuminen 

• Nettipelaaminen 

• Peliautomaattien määrän vähentäminen / rajoitettu aukioloaika 

• Vedonlyönti 

• Koronapandemian talous-/työllisyysvaikutukset 

• Pelaamisen lopettamista vaikeuttavat tekijät 

• Muutokset aiempiin vuosiin 

Laadullisen aineiston tukena on käytetty myös Tiltin ja Peluurin auttavan puhelimen ja chatin toiminnan 

yhteydessä syntynyttä tilastollista aineistoa, sekä Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn ja esitutkimuksen 

vastausdataa. Avohoidon vuoden 2020 asiakastilastojen käyttö ei ole ollut tämän selvityksen puitteissa 

mahdollista muuttuneiden tietosuojakäytäntöjen vuoksi. 

Tiltin ja Peluurin auttavan puhelimen ja chatin tilastot syntyvät asiakastyön ohessa ja sen ehdoilla. Tilastot 

ovat melko kattavat, mutta kirjaukset ovat työntekijöiden tekemiä ja kirjatut tiedot ovat tulleet esiin 

asiakastyön ohessa. Kaikki relevantit asiakasta ja tämän pelitottumuksia koskevat tiedot eivät välttämättä 

tule ilmi asiakastyön yhteydessä. Tämän vuoksi Tiltin ja Peluurin auttavan puhelimen ja chatin tilastot 

eivät ole täydellisiä. Peli poikki -ohjelman tilastot puolestaan perustuvat asiakkaan itsensä täyttämiin 

lomakkeisiin, jonka vuoksi ne ovat myös tarkempia. 

Peli poikki -ohjelman suosion vuoksi ohjelmaan on lähes aina usean kuukauden mittainen jono. Tämä 

tekee yksittäisen vuoden tarkastelusta hankalaa. Osa ohjelmaan vuonna 2020 rekisteröityneistä on 

hakenut ohjelmaan jo vuonna 2019 ja vuoden 2020 loppupuolella ohjelmaan hakeneet asiakkaat eivät 

ehtineet rekisteröityä Peli poikki -ohjelmaan ennen vuotta 2021. Asiakkaan ensimmäinen kosketus Peli 

poikki -ohjelmaan on ohjelmaan haettaessa täytettävä seulontakysely, jonka yhteydessä kerätään 

demografista taustatietoa asiakkaasta, sekä tietoa asiakkaan ongelmallisesta rahapelaamisesta ja 

yleisestä terveydentilasta. Koska tämä selvitys keskittyy vuonna 2020 Suomeen levinneen 

koronapandemian vaikutuksiin, tämän selvityksen yhteydessä tarkastellaan vuonna 2020 täytettyjen 

seulontakyselyiden vastauksia. Tällä vältetään se, ettei tarkastelun kohteeksi tule vuonna 2019 Peli poikki 
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-ohjelmaan hakeneita asiakkaita ja vältetään se, etteivät vuoden 2020 loppupuolella seulontakyselyn 

täyttäneet rajaudu tarkastelun ulkopuolelle. Tämän ratkaisun ongelmana on kuitenkin se, etteivät tässä 

selvityksessä esitetyt luvut ole täysin vertailukelpoisia Peluurin vuosiraporteissa ja Peliklinikan 

tunnuslukuja 2010–2019-julkaisun (Heiskanen ja Nevalainen 2020) kanssa, koska näissä tarkastellaan 

ohjelmaan rekisteröityneitä asiakkaita. 

2. Rahapelaaminen Suomessa ennen koronapandemiaa 

Tässä osiossa esitellään lyhyesti suomalainen rahapelijärjestelmä vuonna 2020 ja esitellään suomalaisten 

rahapelaamista, rahapelaamiseen käytettyjä summia, sekä rahapeliongelmia suomessa. Tämän osion 

tarkoituksena on antaa tiivis kuvaus tilanteesta ennen koronapandemian leviämistä Suomeen vuoden 

2020 maaliskuussa. 

Suomen rahapelijärjestelmä vuonna 2020  

Rahapelaaminen on suomessa järjestetty Suomessa lakisääteisen yksinoikeusjärjestelmän kautta. 

Rahapelien toimeenpanoa säädellään vuoden 2002 alussa voimaan astuneella arpajaislailla (1047/2001) 

Ennen vuotta 2017 Suomessa oli kolme peliyhteisöä (Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto Oy), 

joilla oli yksinoikeus rahapelien ja vedonlyönnin järjestämiseen manner-Suomen alueella. Vuoden 2017 

alussa yksinoikeusjärjestelmän puitteissa toimineet peliyhteisöt yhdistettiin uudeksi valtio-omisteiseksi 

Veikkaus Oy:ksi, jolla on yksinoikeus järjestää rahapeli- ja vedonlyöntitoimintaa manner-Suomen alueella. 

(ks. esim. Salonen ym. 2019, 29, 31–32.) EU-tuomioistuimen päätöksen perusteella ainoa peruste Suomen 

yksinoikeusjärjestelmälle on rahapelihaittojen ehkäisy (Raijas ja Pirilä 2019, 11). 

Ahvenanmaan itsehallinnollisessa maakunnassa toimii Ålands Penningautomat förening (PAF), jolla on 

Ahvenanmaan maakuntahallituksen lupa järjestää raha-automaatti-, vedonlyönti-, kasino- ja arpapelejä 

Ahvenanmaalla, merellä ja internetissä. Tämän lisäksi Suomessa on mahdollista pelata rahapelejä 

yksioikeusjärjestelmän ohi, ulkomaisten kasinoyritysten internetissä toimivilla pelisivustoilla, koska 

Suomessa ei tällä hetkellä estetä tietoliikennettä ulkomaisten yritysten internetissä toimiville 

pelisivustoille, myöskään maksuliikennettä ulkomaisille peliyhtiöille ei ole pyritty estämään (ks. esim. 

Raijas ja Pirilä 2019, 21). Väestötasolla ulkomaisilla rahapelisivustoilla pelaaminen ei kuitenkaan ole 

merkittävää (ks. esim. Kinnunen, Lilja, ja Mäyrä 2018, 30, 57–58). 

Suomalaisen rahapelijärjestelmän erikoisuus on peliautomaattien sijoittaminen ihmisten arkisiin 

ympäristöihin (ks. esim. Jaakkola 2009, 56–57). Peliautomaatteja on sijoitettu Veikkauksen omien 

pelisalien ja Veikkauksen Helsingissä sijaitsevan kasinon lisäksi myös kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja 

huoltoasemien yhteyteen. Vuonna 2018 Veikkauksella oli noin 100 pelisalia, joihin oli sijoitettu noin 2600 

peliautomaattia. Tämän lisäksi Veikkauksella oli vuoden 2020 alussa noin 18 500 peliautomaattia, jotka 

oli hajasijoitettu yli 6600 pelipisteeseen. (Selin ym. 2018, 294.) Veikkaus on vähentänyt hajasijoitettujen 

peliautomaattien määrää vuoden 2020 aikana noin 40 prosenttia ja vuoden 2020 lopussa hajasijoitettujen 

peliautomaattien kokonaismäärä oli 10 500 kappaletta (Veikkaus Oy 2020b, 2). Käytännössä 

peliautomaattien määrän vähentäminen toteutettiin pelipistekohtaisen peliautomaattien maksimäärän 

laskemisella (ks. esim. Veikkaus Oy 2020a, 3, 2020b, 2), jonka vuoksi hajasijoitettujen peliautomaattien 

alueellinen saavutettavuus ei muuttunut. 
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Suomalaisten rahapelaaminen ja pelihaitat ennen vuotta 2020 

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin yleistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2019 

toteuttaman väestötason kyselytutkimuksen vastaajista 78,4 prosenttia oli pelannut jotakin rahapeliä 

viimeisen 12 kuukauden aikana (Salonen ym. 2020, 3). Vuoden 2018 Pelaajabarometrin vastaajista 71,8 

prosenttia oli pelannut jotakin rahapeliä (Kinnunen, Lilja, ja Mäyrä 2018, 58). Miesten rahapelaaminen on 

Suomessa hieman naisia yleisempää ja miehet pelaavat rahapelejä useammin kuin naiset (Salonen ym. 

2019, 3–4). Miehet myös käyttävät pelaamiseen naisia enemmän rahaa (mts. 8). 

Väestötasolla suosituimmat rahapelit ovat Veikkauksen arvonta- ja vedonlyöntipelit, joita vuoden 2018 

Pelaajabarometrin vastaajista 40,6 prosenttia pelasi vähintään kerran kuukaudessa. Raha-automaatti ja 

kasinopelejä pelasi puolestaan vähintään kerran kuukaudessa 11,5 prosenttia vastaajista. Veikkauksen 

verkkosivujen kautta pelaaminen oli vuonna 2018 väestötasolla melko harvinaista. Vähintään kerran 

kuukaudessa Veikkauksen sivustolla pelanneita oli 20 prosenttia vastaajista. 9,9 prosenttia vastaajista oli 

pelannut Veikkauksen sivustolla viikoittain ja päivittäin pelanneiden vastaajien osuus oli 1 prosentti. Lähes 

70 prosenttia vastaajista ei ollut pelannut Veikkauksen sivustolla lainkaan. Myös Ulkomaisilla 

rahapelisivustoilla pelaaminen oli väestötasolla melko harvinaista. Ainoastaan 2,6 prosenttia vastaajista 

oli pelannut ulkomaisilla sivustoilla vähintään kerran kuukaudessa ja 94,2 prosenttia vastaajista ei ollut 

pelannut ulkomaisilla sivuilla lainkaan. (Kinnunen, Lilja, ja Mäyrä 2018, 27–30.) 

Suomessa väestötasolla suosituimmat rahapelityypit ovat Veikkauksen viikoittaiset lottopelit ja Jokeri, 

joita oli pelannut viimeisen 12 kuukauden aikana 63,6 prosenttia THL:n kyselyn vastaajista, arpapelit, joita 

oli pelannut 47, 2 prosenttia vastaajista ja kasinoiden ulkopuoliset peliautomaatit, joita oli pelannut 30,6 

prosenttia vastaajista (Salonen ym. 2020, 4). 

THL:n vuonna 2019 toteuttamassa kyselyssä havaittiin, että säännöllinen rahapelaaminen oli vähentynyt 

vuoteen 2015 verrattuna ja, että harvemmin kuin kerran kuukaudessa rahapelejä pelanneiden osuus oli 

kasvanut voimakkaasti. Kuitenkin noin neljännes vastaajista pelasi rahapelejä kerran viikossa tai 

useammin. Miehistä kerran viikossa tai useammin oli pelannut 38 prosenttia, kun taas naisista näin usein 

pelasi 20,3 prosenttia. (Salonen ym. 2020, 4.) Pelaamisen taajuuden laskemisen lisäksi toinen muutos 

suomalaisten rahapelaamisessa on ollut internetin kautta tapahtuvan rahapelaamisen kasvu. THL:n 

kyselyn vastaajista 36,3 prosenttia oli pelannut rahapelejä internetin välityksellä viimeisen 12 kuukauden 

aikana. Miehet pelaavat rahapelejä internetissä naisia todennäköisemmin. 46 prosenttia miehistä oli 

pelannut rahapelejä internetissä viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas naisista internetin välityksellä 

oli pelannut vain 27,2 prosenttia. Internetin välityksellä pelanneiden osuus oli vuoden 2019 kyselyssä 

kasvanut 12,7 prosenttiyksiköllä. (mts. 7.) 

Väestötasolla rahapeliongelmat eivät ole kovinkaan yleisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän 

tutkimuksen perusteella vuonna 2019 noin kolmella prosentilla 15–74-vuotiaista on rahapeliongelma 

(Salonen ym. 2020, 9). Väestötasolla tämä on noin 112 000 henkilöä. Todennäköinen rahapeliriippuvuus 

on puolestaan noin 1,4 prosentilla väestöstä, eli noin 52 000 henkilöllä. Vuonna 2019 vähintään riskitasolla 

pelasi 10,7 prosenttia väestöstä, eli noin 397 000 henkilöä. Rahapelaamiseen liittyvät ongelmat ovat 

yleisimpiä miehillä, joista noin 4 prosenttia kärsi rahapeliongelmasta. Naisista puolestaan 2,1 prosenttia 

kärsi rahapeliongelmasta. Rahapeliongelma on yleisin nuorissa ikäryhmissä. Vuonna 2019 18–24-

vuotiaista 5,3 prosentilla ja 25–34-vuotiaista 4,8 prosentilla oli rahapeliongelma. (mt.)  
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Pelaamiseen käytetty raha 

Suomalaiset käyttävät rahapelaamiseen poikkeuksellisen paljon rahaa (ks. esim. Raijas ja Pirilä 2019, 17). 

Veikkauksen pelikate, eli rahapeleihin käytettyjen rahapanosten ja pelaajille maksettujen voittojen erotus 

(rahapeleihin hävitty raha), oli vuonna 2018 lähes 1,76 miljardia euroa ja vuonna 2019 yli 1,69 miljardia 

euroa (Veikkaus Oy 2020c, 70). Suurin yksittäinen osuus pelikatteesta tuli veikkauksen asiamiesverkoston 

peliautomaattien tuottamasta pelikatteesta, eli hajasijoitetuista peliautomaateista, jotka tuottivat 

vuonna 2019 32,8 prosenttia Veikkauksen pelikatteesta ja vuonna 2018 32,4 prosenttia Veikkauksen 

pelikatteesta. Kun mukaan otetaan Veikkauksen omissa pelisaleissa ja Helsingin kasinolla sijaitsevat 

peliautomaatit, peliautomaattien osuus Veikkauksen vuoden 2019 pelikatteesta oli yli 40 prosenttia. 

Toiseksi suurimman osuuden Veikkauksen pelikatteesta tuottivat vuosina 2018 ja 2019 viikoittaiset 

arvontapelit (25 % pelikatteesta vuonna 2018 ja 24,8 % vuonna 2019). Yhteensä arpa- ja arvontapelit 

tuottivat molempina vuosina yli 37 % veikkauksen pelikatteesta. (mt.) 

Suomalaisten yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisille rahapelisivustoille pelaamista summista ei ole 

saatavilla tarkkaa tietoa. Veikkauksen arvio yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisille rahapelisivustoille 

pelatuista summista perustuu kansainvälisen rahapelitoiminnan analysointiin ja tilastointiin erikoistuneen 

H2 Gambling Capitalin arvioon. H2 Gambling Capitalin arvion mukaan suomalaisten manner-Suomen 

ulkopuolelle (mukaan lukien PAF) pelaama pelikate oli vuonna 2017 249 miljoonaa euroa, joka vastasi 12 

prosenttia suomalaisesta rahapelimarkkinasta. Vuonna 2018 vastaava summa oli 286 miljoonaa euroa, 

joka vastasi noin 14 prosenttia rahapelimarkkinasta. (Rydman ja Tukia 2019, 19–20.)  

3. Peliklinikan palvelukokonaisuus 

Tämän osion tiedot perustuvat Peliklinikan 10-vuotisraporttiin (Björkenheim ym. 2020), jossa Peliklinikan 

yhteydessä toimivat palvelut on esitelty tarkemmin. Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut 

palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua myös digitaaliseen pelaamiseen ja internetin liikakäyttöön liittyviin 

ongelmiin. Peliklinikka on Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kuntien, valtion ja järjestöjen yhteishanke. 

Peliklinikka tarjoaa sekä valtakunnallisia että alueellisia palveluita ja kaikki Peliklinikan palvelut ovat 

maksuttomia asiakkaille, eikä palveluihin tarvita lähetettä. 

Peliklinikan hankekumppaneita ovat olleet vuosina 2010–2020 Helsingin ja Vantaan kaupungit, A-

klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped-säätiö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kauniainen liittyi hankkeeseen vuonna 2020. 

Peliklinikan yhteydessä toimii valtakunnallisia sähköisiä palveluita tarjoava Peluuri, kasvokkaisia palveluita 

tarjoava Tieto- ja tukipiste Tiltti sekä Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten asukkaille suunnattu avohoito. 

Tämän selvityksen yhteydessä on haastateltu Peluurin auttavassa puhelimessa ja chatissa työskenteleviä 

asiakastyöntekijöitä, Tieto- ja tukipiste Tiltin asiakastyöntekijöitä ja avohoidon asiakastyöntekijöitä. Lisäksi 

selvityksessä on käytetty Peluurin Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatun avokyselyn 

vastauksia. 

Peluuri 

Peluuri tarjoaa valtakunnallisia sähköisiä palveluita, jotka tarjoavat tukea ongelmalliseen 

rahapelaamiseen ja digitaaliseen pelaamiseen liittyviin ongelmiin. Peluurin palvelut vuonna 2020 olivat: 
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• Peluurin auttava puhelin 

• Peluurin chat 

• Peluuri.fi -sivusto 

• Rahapelaajille suunnattu Peli poikki -ohjelma 

• Digipelaajille suunnattu Restart-ohjelma1 

• Valtti ja Hertta keskustelufoorumit 

• OmaPeluuri ja Tehostartti-ryhmät 

Peluurin auttavaa puhelinta ja chattia käsitellään tässä selvityksessä yhtenä kokonaisuutena, koska ne 

muodostavat samaan tarpeeseen vastaavan kokonaisuuden (ks. Silvennoinen ja Vuorento 2020, 12) ja 

niillä on yhtenäinen tiedonkeruujärjestelmä. Peluurin auttava puhelin ja chat tarjoavat lyhytkestoista 

tukea, ohjausta ja neuvontaa peliongelmiin. Palvelut on suunnattu raha- tai digipeliongelmasta kärsiville, 

heidän läheisilleen ja pelaamiseen liittyviä haittoja työssään kohtaaville ammattilaisille. Auttava puhelin 

päivysti vuonna 2020 arkipäivisin kello 12–18 välillä. Chat puolestaan palveli vuonna 2020 maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 12–15 välillä. Peluurin auttava puhelin tai chat toimii usein pelaajan tai 

läheisen ensimmäisenä kontaktina ulkopuoliseen tahoon, kun pelaajan tai pelaajan läheisen tilanteeseen 

lähdetään etsimään muutosta ulkopuolisen tuen avulla. 

Peluurin peluuri.fi –verkkosivulla on laajasti ajankohtaista tietoa rahapeliongelmasta ja ohjeita ja tukea 

pelaamiseen liittyvistä ongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen. Sivustolla tarjotaan myös välineitä 

itsearviointiin ja -opiskeluun. Sivustolla on tietopankki rahapeliongelmasta kiinnostuneille. Sivun 

kohderyhmä ovat omasta pelaamisestaan huolestuneet, pelaamisensa ongelmalliseksi kokevat ja heidän 

läheisensä, sekä pelihaittoja työssään kohtaavat ammattilaiset. 

Peli poikki -ohjelma on verkossa tehtävä 8-osainen ohjelma ongelmalliseen rahapelaamiseensa muutosta 

haluaville rahapelaajille. Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Sen jokaiseen osaan 

kuuluu itsenäisesti internetissä suoritettavia tehtäviä ja puhelinkeskustelu Peli poikki -ohjelman 

verkkoterapeutin kanssa. Ohjelman yhteydessä on myös keskustelufoorumi, jonka kautta on mahdollista 

saada tarvittaessa vertaistukea muilta ohjelmaan osallistujilta. Ennen varsinaisen ohjelman alkua asiakas 

täyttää seulonta- ja esitutkimuskyselyt ja ohjelman jälkeen asiakkaan tilannetta seurataan kahdella 

vapaaehtoisella kyselyllä 6 ja 12 kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen. 

Restart-ohjelma on ensimmäinen valtakunnallinen tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä ongelmallisesti 

pelaaville suunnattu tukipalvelu. Ohjelma on 8-osainen ja siihen on otettu mallia Peli poikki -ohjelmasta. 

Restart-ohjelman asiakastyö on käynnistynyt vuonna 2020 ja sen toiminta jää tämän selvityksen 

ulkopuolelle, koska sen toimintaa vuonna 2020 ei voida tämän vuoksi verrata aiempiin vuosiin. 

Valtti-foorumi on rahapeliongelmista kärsiville suunnattu vertaistukipalsta, joka toimii A-klinikkasäätiön 

ylläpitämällä vertaisfoorumilla. Valtin kirjoitukset ovat julkisesti luettavissa, mutta foorumille 

kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen. Hertta-foorumi on pelaajien läheisille suunnattu 

vertaistukifoorumi, jonka keskusteluihin voi osallistua ilman rekisteröitymistä. 

OmaPeluuri on osana peluuri.fi -verkkosivua toimiva oma-apuun ja vertaistukeen perustuva palvelu. 

OmaPeluuri on suunnattu pelaamiseen liittyvistä ongelmista kärsiville, heidän läheisilleen ja pelihaittoja 

 
1 Restart-ohjelma jää tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska ohjelman asiakastyö käynnistyi vuonna 2020 
koronapandemian ollessa jo käynnissä, eikä tilanteen vertailu aiempiin vuosiin onnistu tämän vuoksi. 
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työssään kohtaaville ammattilaisille. OmaPeluuri tarjoaa paikan, jossa voi keskustella ryhmässä vertaisten 

ja ammattilaisten kanssa. OmaPeluurissa on avoimia, suljettuja ja ohjattuja keskustelualueita. OmaPeluuri 

vaatii rekisteröitymisen ja asiakkaan on haettava ohjattuihin ja suljettuihin keskustelualueisiin erikseen. 

OmaPeluurissa toimii myös ohjattu Tehostartti muutokseen -vertaistukiryhmä, joka kestää yhteensä 6 

viikkoa. Tehostartti-ryhmiä ohjaavat yhteistyössä Peluurin asiakastyöntekijä ja Pelirajat’on-vertaisohjaaja. 

Yhdellä viikolla ryhmässä vierailee myös Pelirajat’on-läheisvertaisohjaaja. Tehostartti-ryhmiin otetaan 

mukaan 20–30 ensimmäiseksi mukaan ilmoittautunutta OmaPeluuriin rekisteröitynyttä asiakasta. 

Tehostartti-ryhmiä ohjaavat samat asiakastyöntekijät, jotka työskentelevät Peluurin auttavassa 

puhelimessa ja chatissa ja tämän vuoksi Tehostartti-ryhmiä käsitellään osiossa 5 yhdessä Peluuri auttavan 

puhelimen ja chatin kanssa. 

Avohoito 

Peliklinikan avohoito on Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuottama raha- tai digipelejä ongelmallisesti 

pelaaville ja heidän läheisilleen suunnattu palvelu, joka tarjoaa hoidollisia keskusteluja. Avohoito on 

suunnattu täysi-ikäisille Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten asukkaille, se on maksutonta, eikä siihen tarvita 

lähetettä. Hoidollisia keskusteluja ongelmalliseen pelaamiseen perehtyneen ammattilaisen kanssa 

tarjotaan yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmämuotoisina. Avohoidon palvelu on yksilöllistä ja hoitojakson alussa 

on kolme arviointikertaa, joiden jälkeen tehdään hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Tieto- ja tukipiste Tiltti 

Tiltti tarjoaa matalan kynnyksen neuvontapalveluita ja vertaistukea rahapelihaittoihin ja 

rahapeliongelmista kärsivien läheisille. Tiltissä tarjotaan matalan kynnyksen neuvontaa ja 

palveluohjausta, sekä vertaistukeen perustuvaa avointa ja suljettua ryhmätoimintaa. Tiltin pääasialliset 

kohderyhmät ovat rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista kärsivät, heidän läheisensä ja työssään 

rahapelihaittoja kohtaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. 

Tiltin vuonna 2020 tarjoamat palvelut olivat: 

• Avoimet ovet maanantaisin kello 15–17 ja keskiviikkoisin kello 15–18 

• Puuhaperjantai perjantaisin kello 11–14 

• Vertaisrinki maanantaisin kello 17–18:30 

• Zoom-vertaisrinki joka toinen tiistai kello 17–18:30 (Zoom-vertaisrinkien järjestäminen 

alkoi 2.6.2020) 

• Läheisten vertaisrinki kerran kuussa torstaisin kello 18–19:30 

• Teemavertaisrinki keskiviikkoisin kello 16–17 

• Tiltin perheklubi joka toinen keskiviikko kello 18–19:30 

• Läheisten avoimet ovet kerran kuussa torstaisin kello 16–18 

• Muut ryhmätoiminnot 

• Tietoiskut 1–4 kertaa vuodessa 

Avoimet ovet toimii sisääntuloväylänä Tiltin muihin toimintamuotoihin. Avoimet ovet on suunnattu 

rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista kärsiville, heidän läheisilleen ja rahapelihaittoja työssään 

kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Toimintamuoto tarjoaa mahdollisuuden matalan 

kynnyksen asiointiin ja on tarkoitus, että se on ensikävijöille ensimmäinen kosketus Tiltin toimintaan. 

Avoimista ovista ensikävijät ohjataan muihin Tiltin toimintamuotoihin ja muihin Peliklinikan yhteydessä 
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toimiviin palveluihin. Avoimiin oviin voi tästä huolimatta tulla toistuvasti keskustelemaan Tiltin 

asiakastyöntekijöiden ja vertaisten kanssa, viettämään aikaa ja juomaan kahvia. Avoimet ovet on 

kävijämäärältään Tiltin suosituin toimintamuoto. Läheisten avoimet ovet toimii samalla periaatteella, kuin 

Avoimet ovet, mutta se järjestetään kerran kuussa ja on rauhoitettu läheisten asiointiin. 

Puuhaperjantai on kerran viikossa kokoontuva, pelaajille ja läheisille toiminnallista tukea ja ohjausta 

tarjoava vertaistukiryhmä. Puuhaperjantain tarkoitus on osallistaa ja aktivoida toimintaan osallistuvia 

löytämään arjen hyvinvointia tukevia asioita. Puuhaperjantai on kävijämääriltään Tiltin kolmanneksi 

suosituin toimintamuoto. 

Vertaisrinki on avoin vertaistukiryhmä pelaajille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea pelaamisesta 

aiheutuviin haittoihin. Vertaisrinki järjestetään maanantain Avointen ovien jälkeen ja sitä ohjaa kaksi Tiltin 

asiakastyöntekijää. Vertaisrinki on kävijämäärältään Tiltin toiseksi suosituin toimintamuoto. Zoom-

vertaisrinkiä alettiin järjestää kesäkuussa verkkovälitteisen Zoom-palvelun avulla 2020, kun Tiltin 

kasvokkainen toiminta oli jäänyt koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi tauolle. Läheisten 

vertaisrinki toimii samalla tavalla, kuin pelaajille suunnattu vertaisrinki, mutta kokoontuu tästä poiketen 

kerran kuussa, koska läheisillä on harvemmin tarvetta tai mahdollisuuksia osallistua viikoittaiseen 

vertaistoimintaan. Teemavertaisringissä käsitellään Vertaisringissä usein esille nousevia, peliongelmasta 

toipumisen kannalta tärkeitä teemoja. Teemavertaisrinki järjestetään keskiviikkoisin keskellä Avointen 

ovien aukioloaikaa. 

Perheklubi on pelaajille ja heidän läheisilleen suunnattu suljettu vertaistukiryhmä, johon ilmoittaudutaan 

koulutetun tukiohjaajan välityksellä. Perheklubi-toiminta on lähtöisin Kroatiasta ja Perheklubi-toimintaa 

on yli 35 maassa. Pääosa Perheklubeista on suunnattu ongelmallisesti päihteitä käyttäville ja heidän 

läheisilleen. Perheklubi-malli on tuotu Suomeen vuonna 2017 Sininauhaliiton Perheklubi-hankkeen 

tukemana. Tiltin Perheklubi on ensimmäinen rahapeliongelmiin keskittynyt Perheklubi-ryhmä. 

Vakituisten toimintamuotojen lisäksi Tiltissä järjestetään erilaisia tietoiskuja ja vertaistoimintaa. Vuonna 

2020 järjestettiin Peliklinikan avohoidon sosiaalityöntekijän ja Tiltin asiakastyöntekijän vetämää 

hyväksymis- ja omistautumisterapia-ryhmätoimintaa. 

4. Muutokset rahapelaamisen ympäristössä 

Seuraavaksi tarkastellaan vuonna 2020 tapahtuneita muutoksia siinä ympäristössä, jossa Peliklinikan 

palveluiden asiakkaiden rahapelaaminen tapahtuu.  Pelaamiseen vaikuttavat muutokset voidaan jakaa 

neljään ryhmään sen perusteella vaikuttavatko ne pelaamiseen suorasti vai epäsuorasti ja ovatko ne 

seurausta koronapandemiasta vai ovatko ne siitä riippumattomia. Käytetty jaottelu on esitetty tarkemmin 

kuviossa 1. Tässä selvityksessä tarkastellaan muutoksia, jotka johtuvat 1. suoraan koronapandemiasta ja 

siihen liittyvistä rajoituksista ja vaikuttavat suoraan rahapelaamiseen, 2. muutoksia, jotka vaikuttavat 

suoraan rahapelaamiseen, ja ovat koronasta riippumattomia ja 3. muutoksia, jotka johtuvat pandemiasta 

tai siihen liittyvistä rajoituksista, ja vaikuttavat rahapelaamiseen epäsuorasti. Neljäs ryhmä, eli muutokset 

jotka eivät ole seurausta koronapandemiasta ja vaikuttavat pelaamiseen epäsuorasti jää tämän 

tarkastelun ulkopuolelle. Tässä käsiteltävät pelaamiseen liittyvät muutokset ovat nousseet esiin 

aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, sekä tätä selvitystä varten tehdyistä haastatteluista.  
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Kuvio 1: Muutokset rahapelaamisen ympäristössä vuonna 2020 

Peliklinikan yhteydessä toimivien palveluiden asiakkaat ovat taustoiltaan ja pelitavoiltaan hyvin 

heterogeeninen joukko ja erilaisilla peliympäristön muutoksilla voi olla hyvin erilaiset vaikutukset riippuen 

asiakkaan taustasta, rahapelaamisen tavasta ja pelatuista rahapelityypeistä. Tarkoituksena on tarkastella 

eri muutosten mahdollisia vaikutuksia asiakkaisiin ja muutoksia aiempiin vuosiin. Tämä tarkastelu 

perustuu Peliklinikan asiakastyöntekijöiden haastatteluihin, eikä sen perusteella ole mahdollista tehdä 

laajoja Peliklinikan palveluiden asiakaskuntaa koskevia johtopäätöksiä. On myös huomioitava, että 

rahapeliongelmaan haetaan Peliklinikalta tyypillisesti apua vasta, kun ongelmallinen pelaaminen on 

jatkunut useita vuosia (ks. Heiskanen ja Nevalainen 2020, 26–27). Lisäksi Peluurin Peli poikki -ohjelmaan 

ja Peliklinikan avohoitoon on lähes aina useiden kuukausien mittainen jono. Näistä syistä osa mahdollisista 

vaikutuksista näkyy asiakastyössä vasta viiveellä, ja tämän vuoksi ne eivät välttämättä tule esille tässä 

selvityksessä. Ensimmäiseksi tarkastellaan koronaan liittyviä, suoraan rahapelaamiseen vaikuttavia 

muutoksia. 

Koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuvat suoraan rahapelaamiseen 
vaikuttavat muutokset 

Tässä osiossa tarkastellaan seuraavia vuoden 2020 maaliskuussa Suomessa alkaneen koronapandemian 

ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden suoraan rahapelaamiseen vaikuttavia muutoksia: 

• Veikkauksen hajasijoitettujen peliautomaattien sulku koko maassa 13.3. – 14.7.2020 

välisenä aikana, sekä suuressa osassa maata 27.11.2020 alkaen2 

 
2 Marraskuussa 2020 tapahtunut Veikkauksen hajasijoitettujen pelipaikkojen sulkeminen perustuu sosiaali- ja 
terveysministeriön suositukseen. Hajasijoitetut peliautomaatit on suljettu suosituksen mukaisesti alueilla, joilla 
koronapandemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa ja tilanne vaihtelee tämän vuoksi eri puolilla maata.   
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• Veikkauksen omien pelisalien sulkeutuminen 13.3. – 26.6.2020 väliseksi ajaksi ja 

pelisalien sulkeutuminen uudelleen suuressa osassa maata 27.11.2020 alkaen 

• Veikkauksen omien pelisalien avautuminen 26.6.2020 

• Veikkauksen hajasijoitettujen peliautomaattien avautuminen 15.7.2020 

• Suomalaisten ja kansainvälisten urheilusarjojen jääminen tauolle keväällä 2020, joka 

vaikutti suuresti urheiluvedonlyöntikohteiden tarjontaan 

Koronaan liittyvät suoraan rahapelaamiseen vaikuttavat muutokset liittyvät Veikkauksen toimintaan joko 

suoraan tai välillisesti. Suurin muutos koronaa edeltävään aikaan oli Veikkauksen omien pelisalien ja 

hajasijoitettujen peliautomaattien sulkeminen. Veikkaus sulki omat pelisalinsa, Helsingin kasinon, sekä 

hajasijoitetut peliautomaatit koko maassa 13.3.2020 koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kun 

koronapandemian ensimmäinen aalto oli laantunut Suomessa kesällä 2020, Veikkaus avasi ensin omat 

pelisalinsa 27.6.2020 ja hajasijoitetut peliautomaattinsa 15.7.2020. Vuoden 2020 syksyllä Suomessa 

alkaneen koronapandemian toisen aallon myötä Veikkaus sulki omat pelisalinsa ja hajasijoitetut 

peliautomaattinsa 27.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti pandemian 

kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevilla alueilla. Peliautomaattien sulkeutuminen ei vaikuttanut 

Veikkauksen verkkosivuilla tarjottaviin rahapeleihin, eikä Veikkauksen kuponkipelien ja raha-arpojen 

tarjontaan kivijalassa. 

Toinen keskeinen rahapelaamisen ympäristössä tapahtunut muutos oli koronapandemian vaikutus 

ammattiurheiluun. Vuoden 2020 aikana peruttiin suuri määrä erilaisia urheilutapahtumia Suomessa ja 

ulkomailla. Suuri osa peruutuksista ajoittui vuoden 2020 kevääseen. Osa urheilusarjoista keskeytettiin 

väliaikaisesti tai kokonaan koronapandemian leviämisen välttämiseksi. Niissä sarjoissa, jotka jatkuivat 

tauon jälkeen, ottelut pelattiin usein ilman katsojia. Koska käytännössä katsoen kaikki suuret urheilusarjat 

olivat tauolla ainakin osan vuotta, tarjolla olleiden vedonlyöntikohteiden määrä pieneni huomattavasti 

koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna ja tarjolla olleet vedonlyöntikohteet olivat pienempien 

urheilusarjojen otteluita.  

Peliautomaattien ja Veikkauksen omien pelisalien sulkeminen 

Peliautomaattien sulkeminen nousi kaikissa tehdyissä ryhmähaastatteluissa ja avokyselyssä erittäin 

merkittäväksi muutokseksi siitä huolimatta, että internet on noussut Peliklinikan yhteydessä toimivien 

palveluiden asiakkaiden merkittävämmäksi pelikanavaksi 2010-luvun aikana (ks. esim. Heiskanen ja 

Nevalainen 2020). Haastatteluissa ja avokyselyn vastauksissa Peliklinikan asiakastyöntekijät nostivat 

erityisesti hajasijoitettujen peliautomaattien sulkemisen merkittäväksi elämänlaatua parantavaksi 

muutokseksi niillä asiakkailla, joiden ongelmallinen pelaaminen kohdistuu pääasiassa hajasijoitettujen 

peliautomaattien kautta tapahtuvaan rahapelaamiseen. 

Tiltin asiakastyöntekijöiden mukaan kävijät, jotka pelaavat pääasiassa peliautomaateilla, olivat 

huojentuneita peliautomaattien sulkemisesta, koska kokivat ettei heidän tarvinnut pelata 

peliautomaattien ollessa suljettuina. Tämä vertautui haastattelussa tilanteeseen, jossa pelaaminen on 

rahanpuutteen vuoksi mahdotonta.  

TT1: Kyl se varmaan lähtökohtasesti on ollu positiivinen mitä ihmiset on puhunu et se on vähän 
sama ku se et sul ei oo rahaa ni sun ei tarvii pelata, ni sillon ku ne koneet on kiinni ni sun ei tarvii 
pelata ku se ei hanskassa 
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Peliautomaattien sulkemisen vuoksi pelaajille jäi säästöön rahaa, joka aiemmin olisi kulunut pelaamiseen.  

TT1: Ja sitte se ehkä nyt siihen rahapeliongelman ilmiöön liittyen toi mitä TT2: sano että moni 
oli tyytyväinen siihen ja kuultiinki paljon sellasii hyvii tarinoita, miten on jääny rahaa säästöön 

Tiltin asiakastyöntekijöiden mukaan peliautomaattien sulku tarjosi myös monille ensimmäisen 

kokemuksen vuosiin siitä, millaista pelaamaton elämä on. Vaikka tämä ei ehkä yksin riitä ongelmallisesta 

rahapelaamisesta irtautumiseen, tarjoaa tämä kuitenkin kokemuksen, johon voi palata myöhemmässä 

vaiheessa. 

TT2: Ja onhan nyt sit se että ne pelipaikat ja koneet oli kiinni, niin osalle semmonen pakkoaika 
kokeilla sitä miltä se pelaamattomuus tuntuu, kun ei ollu muuta vaihtoehtoo että, ku joillain 
sitten on ollu hankaluuksia pystyy olee pelaamatta päivää tai viikkoo tai kuukautta pitempään 
ni nythän siin tuli aika pitkä aika kuitenki sit kokemus siitä, mitä se elämä vois olla ilman 
pelaamista että toki se ei riitä sitten pahast peliongelmast selviytymiseen mutta ainakin se on 
siis yks kokemus sitten johon voi palata myöhemmin. 

Myös avohoidon asiakastyöntekijät korostivat asiakkaiden helpotusta siitä, että peliautomaatit olivat 

kiinni.  

AT2: Se tietysti oli iso asia, kun pelikoneet laitettiin kiinni keväällä. Se oli monille semmonen 
helpotus. Nyt sama juttu tällä hetkellä. (haastattelu on tehty joulukuussa 2020, jolloin 
peliautomaatit olivat jälleen kiinni) 

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden mukaan vuoden 2020 maaliskuussa 

peliautomaattipelaajien yhteydenotot vähenivät huomattavasti3 ja osa yhteydenottajista ilmaisi 

kiitollisuutensa siitä, että peliautomaatit eivät ole auki. Peluurin auttavan puhelimen ja chatin 

asiakastyöntekijöillä oli tuntuma, että peliautomaattipelaajien yhteydenotot vähentyivät myös 

loppuvuodesta, jolloin peliautomaatit olivat suljettuina lähes koko maassa. 

PP1: Sillon maaliskuussahan sieltä hävis ne pelikonepelaajat, puhelimesta. Tai niitä tuli paljon 
vähemmän. Tuli joitakin asiakkaita sit jotka oli tosi kiitollisia siitä ja onnellisia totta kai että oli 
ne pelikoneet suljettuna. Semmosia puheluita tuli jonkun verran. No nyt kun ne on taas 
suljettu niin mulle ei oo tullu yhtään. On ne ehkä silleen epäsuorasti vähän tullu asiakkaitten 
kans puheeks mutta musta tuntuu et nytkin on selkeesti enemmän ehkä nettipelaajia taas. 

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden mukaan monet asiakkaat ilmaisivat 

yhteydenotoissaan onnellisuutta siitä, että juuri ruokakaupoissa sijaitsevat peliautomaatit olivat 

suljettuina. Tämä mahdollisti kaupassa käymisen ja arkiaskareiden hoitamisen ilman pelkoa siitä, että jää 

peliautomaatille pelaamaan rahansa. 

PP1: Niin kyllä, ja sitten soitti kuitenkin sillon korona-aikana ihan siis semmosia tosi 
liikuttuneita ja onnellisia ihmisiä siitä että nyt oikeesti elämä hymyilee nyt kerrankin että nyt 
pystyn menemään kauppaan ilman että mä pelaan kaikkia mun rahoja. Että todella todella 
onnellisia ihmisiä tuli myös.  

Tämä tuli esiin myös Peli poikki -ohjelman työntekijöille suunnatun avokyselyn vastauksissa: 

 
3 Peluurin auttavan puhelimen puhelinnumero on esillä peliautomaattien yhteydessä. 
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K: Miten koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitustoimet ovat näkyneet asiakkaiden 
elämässä? T2: Ne asiakkaat, jotka ovat pelanneet rahapeliautomaateilla kaupoissa ja muissa 
pelipisteissä, ovat kokeneet helpotusta pelikoneiden sulkemisesta koronatilanteen aikana. 
Kaupassa käyminen on tuntunut mukavalta ja pelko repsahtamisesta kauppareissulla ei ole 
tuottanut yhtä voimakasta ahdistusta kuin pelikoneiden ollessa avoinna. 

Haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että Peliklinikan yhteydessä toimivien palveluiden asiakkaiden 

pelitottumukset ovat melko kiinteät. Haastattelujen perusteella henkilöt, joille pääasiallisia ongelmia 

tuotti kivijalassa tapahtuva peliautomaattipelaaminen, eivät siirtyneet pelaamaan vaihtoehtoisia pelejä. 

Haastattelujen perusteella ainoastaan yksittäiset asiakkaat, joiden ongelmallinen rahapelaaminen 

kohdistui kivijalassa sijaitseviin peliautomaatteihin, vaihtoivat toiseen pelityyppiin tai siirtyivät pelaamaan 

internetin välityksellä. 

Yksi Peli poikki -ohjelman työntekijöille suunnattuun kyselyyn vastanneista ilmoitti, että muutama asiakas 

olisi siirtynyt pelaamaan verkkokasinoille vain palatakseen pelaamaan kivijalassa sijaitseville 

peliautomaateille niiden avauduttua uudestaan heinäkuussa. Muiden kyselyyn vastanneiden mukaan 

tästä ei ole viitteitä. 

K: Onko asiakkaiden pelaaminen siirtynyt nettikasinoihin ja jos on, niin minkä tyyppisten 
asiakkaiden?  

T1: En pysty arvioimaan.  

T2: Yksittäinen asiakas on kertonut pelaamisen siirtyneen nettikasinoiden puolella ja 
siirtyneen takaisin automaateille, kun ne ovat avautuneet.  

T3: Tästä ei ole puheluiden perusteella kokemuksia.  

T4: Suoraan ei voi sanoa, että omien asiakkaiden kohdalla näin olisi tapahtunut tai olisi tullut 
ilmi.   

Yhdellä avohoidon asiakastyöntekijällä puolestaan yksittäinen asiakas oli siirtynyt ostamaan arpoja 

peliautomaattien ollessa suljettuna. 

Haastattelujen perusteella vaikuttaisikin siltä, että pelikanavan merkitys on melko suuri, ja jos pelaaminen 

tietyn kanavan kautta muuttuu mahdottomaksi, ei pelaamista välttämättä edes kaipaa. Peluurin auttavan 

puhelimen ja chatin asiakastyöntekijä korostaa tätä haastattelussa kysyttäessä pelaamisen mahdollisesta 

siirtymisestä internettiin:  

PP2: ...Eli mä lähinnä mietin sitä että siinä ei välttämättä automaattisesti oo kyl tapahtunu sitä 
semmosta että kun pelikoneet on menny kiinni niin on siirrytty nettiin. Mä en ihan usko että 
se ihan niin yksoikoista olis. Et se on kuitenkin erityyppistä pelaamista se että on 
peliautomaateilla ja sitten pelaa netissä et osa peliautomaateissa pelaajista sanoo et 
nimenomaan haluaa pelata niillä automaateilla eikä tykkää pelaa netissä.  

Hajasijoitettujen peliautomaattien sulku keräsi laajasti kiitosta Peli poikki -ohjelman asiakkailta ja myös 

monet Peli poikki -ohjelman asiakkaat, joille peliautomaattipelaaminen ei aiheuta ongelmia olivat 

ilmaisseet Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille, ettei kaupoissa sijaitsevia peliautomaatteja tulisi 

avata uudestaan.   
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K: Miten peliautomaattien sulkeminen on näkynyt ohjelmaan tulleissa hakemuksissa, 
asiakaspuheluissa tai jossakin muussa?  

T2: Usea pelaaja toi esiin helpottuneisuutta puheluissa. Kolikkopelien pelaajien olikin yhtäkkiä 
helppo käydä kaupassa ja rahaa säästyi. Moni toi myös esiin, ettei kaupassa olevia 
automaatteja tarvitse mihinkään (myös pelaajat, joilla ei ongelmia kivijalkapelaamisessa). 

Ryhmähaastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella kivijalassa sijaitsevien peliautomaattien 

sulkeminen vähensi niiden Peliklinikan asiakkaiden rahapelaamista, joiden pelaamisen pääasiallinen 

kohde on kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit. Peliautomaattien sulkeutuminen tarjosi näille Peliklinikan 

asiakkaille kokemuksen siitä, miltä pelaamattomuus tuntuu ja paransi näiden taloudellista tilannetta. 

Useat Peliklinikan asiakkaat ilmaisivat iloa siitä, että peliautomaatit eivät olleet auki. Keskeistä monille 

peliautomaatteja pelaavalle oli se, että kauppoihin sijoitetut peliautomaatit olivat kiinni. Tämä mahdollisti 

kaupassa käymisen ilman pelkoa retkahduksesta ja rahojen pelaamisesta. 

Haastattelujen ja avokyselyn perusteella ei näyttäisi siltä, että pääasiassa kivijalassa sijaitsevia 

peliautomaatteja pelaavien asiakkaiden rahapelaaminen olisi siirtynyt johonkin muuhun pelityyppiin tai 

siirtynyt internettiin sulun aikana siitä huolimatta, että Veikkauksen internetsivuilla on mahdollista pelata 

samoja pelejä kuin kivijalassa sijaitsevilla peliautomaateilla. Pikemminkin pelaamiseen liittyvät 

tottumukset ovat säilyneet samoina myös tauon aikana, vaikka pelaaminen on jäänyt tauolle, koska 

pääasiallinen pelaamisen kohde ei ole ollut saatavilla.   

Tilastollisesta näkökulmasta peliautomaattien sulkeutuminen on näkynyt hyvin voimakkaasti Peliklinikan 

palveluissa. Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin vuonna 2020 tulleissa rahapelaamista koskevissa 

yhteydenotoissa kivijalassa sijaitsevilla pelipisteillä tapahtuvaa pelaamista koskevien yhteydenottojen 

suhteellinen osuus laski noin 14 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna. Pelipisteissä pelattavien 

peliautomaattipelien osuus pääasiallisena ongelmia aiheuttavana rahapelinä laski puolestaan noin 16,5 

prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna. Samaa suuruusluokkaa oleva muutos on tapahtunut myös 

Peluurin Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneissä. Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn vuonna 

2020 täyttäneillä pelipisteissä sijaitsevien peliautomaattien osuus ongelmia aiheuttavana pelityyppinä 

laski noin 15 prosenttiyksikköä verrattuna Peli poikki -ohjelmaan vuonna 2019 rekisteröityneisiin 

asiakkaisiin. Tiltin ensikävijöissä ero ei ole yhtä merkittävä. Pääasiassa pelipisteillä pelaavien Tiltin 

rahapelaajaensikävijöiden osuus laski noin 5,5 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2019 

rahapelaajaensikävijöihin. Suhteellisen pieni muutos kivijalassa pelaavissa ensikävijöissä selittyy osittain 

sillä, että Tiltin kasvokkainen toiminta oli tauolla 12.3. – 14.6.2020 ja Tiltin vuoden 2020 ensikäynneistä 

lähes 38 prosenttia tehtiin ennen kasvokkaisen toiminnan jäämistä tauolle. Lisäksi hajasijoitetut 

peliautomaatit avattiin hyvin pian Tiltin kasvokkaisen toiminnan alettua uudelleen. Tiltin 

pelaajaensikävijöiden määrä oli vuonna 2020 hyvin pieni vuoteen 2019 verrattuna ja satunnaisvaihtelulla 

on suuri vaikutus. 

Vaikka peliautomaattien sulkeutuminen oli Peliklinikan asiakkaiden näkökulmasta erittäin positiivinen 

kokemus, ryhmähaastatteluissa nousi vahvasti esiin, ettei muutaman kuukauden pelaamattomuuden 

jakso ole välttämättä riittävä rahapeliongelmasta toipumiseen. Haastatteluissa ja kyselyssä nousi esiin 

useita tekijöitä, jotka tukevat tätä näkökulmaa. 

Osa Tiltin kävijöistä ei ollutkaan onnistunut lopettamaan rahapelaamistaan, vaan peliautomaattipelaaminen 

oli jatkunut peliautomaattien avautumisen jälkeen. Tiltin asiakastyöntekijät pitivät tähän syynä sitä, ettei 
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pelaamisen taustalla olleita asioita oltu käsitelty, koska rahapelaaminen oli ollut mahdotonta sulun aikana, 

eikä rahapelaamista tämän vuoksi ollut tarvinnut ajatella. Koska taustalla olevaa ongelmaa ei pystytty 

käsittelemään peliautomaattien ollessa suljettuina, oli asiakkaiden rahapelaaminen jatkunut 

peliautomaateilla sulun jälkeen syksyllä 2020. 

TT1: Ja sitte se ehkä nyt siihen rahapeliongelman ilmiöön liittyen toi mitä TT2 sano että moni 
oli tyytyväinen siihen ja kuultiinki paljon sellasii hyvii tarinoita, miten on jääny rahaa säästöön 
ja näin mut sit se varsinainen ongelman käsittely siel taustalla on kyl jääny, ja huomattiin sit 
se tosi asia et sitte ku aukes ni aika moni kyllä retkahti pelaamaan. 

Tiltin asiakastyöntekijät näkivät, että peliautomaattipelaajien repsahtaminen pelaamaan tauon jälkeen 

johtui vääränlaisesta turvallisuuden tunteesta. Kun peliautomaatit ovat olleet kiinni, ei peliautomaatteja 

pelaavien ole myöskään tarvinnut ajatella pelaamista. Tämä on helpottanut tilannetta, jossa ajatukset 

pyörivät jatkuvasti pelaamisen ympärillä, mutta samalla johtanut siihen, ettei myöskään rahapelaamisen 

taustalla olevia syitä käsitelty rahapelaamisen ollessa tauolla. Myös pitkä rahapelihistoria on voinut 

vaikeuttaa ongelmallisesta rahapelaamisesta toipumista, koska vuosien rahapelaamiseen verrattuna noin 

kolmen kuukauden mittainen jakso ilman rahapelaamista ei ole suhteellisesti kovin pitkä aika. 

TT2: Tää mun mielest liittyy enemmän semmoseen meidän kulttuuriin riippuvuuksista että, 
riittää et sä lopetat sen toiminnan ja sit kaikki on hyvin, et siinä aika nopeesti ku kolme 
kuukautta on pitkä aika rahapeliongelmaiselle joka on aikasemmin pakonomaisesti pelannu 
ni siin TT1 tais sanoo että tulee semmonen, tunne et kyl mä tän hanskaan. Mutta sit jos sä oot 
pelannu, vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen ongelmallisesti ni se ei oo ihan niin 
yksinkertanen asia, et se kolme kuukautta tosiaa on tosi suhteellisen lyhyt aika et jos joku sillä 
on päässy eroon ongelmapelaamisest niin hyvä toki varmaan niitäki löytyy, mut se ehkä sitten 
tosiaan tuottaa semmost vääränlaist turvallisuuden tunnetta. Toisaalt sanon myös sen vielä 
et mä ymmärrän oikein hyvin et jos sä oot pelannu vuosikausia ongelmallisesti, ja se 
ongelmallinen pelaaminen on pyöriny sulla 24/7 mielessä et sit kun tulee hetki et sä et voi 
pelata, niin sä haluut olla ajattelematta sitä asiaa et se on ihan varmaan niin ku lomalla olis, ja 
se on kauheen inhimillisesti ymmärrettävää et haluis vetää henkee edes hetken.   

Yksi Peli poikki -ohjelman asiakastyöntekijöille suunnattuun kyselyyn vastanneista nosti esille sen, että 

rahapeliongelmasta kärsivien on ollut vaikea miettiä pelaamiseen liittyviä riskitekijöitä tilanteessa, jossa 

peliautomaatit ovat olleet suljettuina ja pelihaluja ei ole ollut pitkään aikaan. 

K: Miten koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitustoimet ovat näkyneet asiakkaiden 
elämässä? T3: Kokemukset yksittäisiä: Vaikea miettiä pelaamiseen liittyviä riskitilanteita, 
koska automaatit kiinni eikä pitkään aikaan ollut pelihaluja. 

Tiltin asiakastyöntekijöiden haastattelussa nousi esiin myös se, että vaikka peliautomaatit ovat olleet 

kiinni, Tiltin kävijöiden rahankäytössä on ollut muutenkin ongelmia ja rahapelaamisen sijalle tulee muita 

korvaavia toimintoja, koska taustalla olevia tunteita ei ole pystytty käsittelemään. 

TT1: Kyllä ja sitte se mistä ainaki ite oon jonkin verran keskustellu ni on se että sit ku on 
tämmönen et on pelaamatta vaikka, mut sitä ei oo ihan vielä sinne ytimeen sukellettu syystä 
tai toisesta ni sitte on erilaisia muita, on sen rahan kanssa edelleen ongelmia ja sen käytön 
kanssa ongelmia ja, ostellaan asioita ja kaikkee tällasii et siihen mun mielest tulee kyl 
jonkinlaista lievää korvaavaa toimintoo, kun niitä ahdistuksia tai mikä siellä nyt taustalla 
onkaan ei edelleenkään osata käsitellä tai haluta käsitellä tai ei tunnisteta niitä.  
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Tiltin asiakastyöntekijöiden haastattelussa nousi esille myös se, että rahapelaamisen vaatii tietoista 

päätöstä olla pelaamatta. Jos pelaaminen ei onnistu ulkoisista syistä, tämä päätös jää tekemättä ja 

retkahduksen riski on suuri, kun rahapelaaminen tulee jälleen mahdolliseksi. 

Ryhmähaastattelujen ja avokysymysten vastausten perusteella peliautomaattien sulkeutuminen 

vaikuttaisi olevan vaikutuksiltaan kaksitahoinen. Yhtäältä peliautomaattipelejä ongelmallisesti pelaavien 

tilanne parani monessa suhteessa aiempaan verrattuna. Päivittäisten asioiden hoitaminen helpottui, 

koska ei ollut vaaraa retkahduksesta päivittäisiä ruokaostoksia tehdessä, eikä pelaajan tarvinnut tuntea 

ahdistusta retkahduksen mahdollisuudesta. Haastateltujen Peliklinikan asiakastyöntekijöiden ja 

avokyselyyn vastanneiden Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuttien mukaan useiden pääasiassa 

peliautomaatteja pelaavien Peliklinikan asiakkaiden taloudellinen tilanne parani myös, koska kivijalassa 

sijaitsevilla peliautomaateilla ei voinut pelata. Tällä oli positiivisia vaikutuksia myös näiden asiakkaiden 

henkiseen hyvinvointiin. Toisaalta myöskään pelaamisen taustalla olevia tekijöitä ei tarvinnut käsitellä, 

rahapelaamisen juurisyihin ei tarvinnut puuttua, eikä mahdollisia riskitilanteita tarvinnut miettiä. Tämä 

näkyi myös haastatteluissa ja avokyselyssä, joiden perusteella useat asiakkaat olivat palanneet pelaamaan 

peliautomaattipelejä peliautomaattien avauduttua uudelleen kesällä. 

Veikkauksen omien pelisalien ja peliautomaattien avaaminen 

Veikkaus avasi omat pelisalinsa 26.6.2020 ja hajasijoitetut peliautomaatit avattiin 15.7.2020 (ks. esim. 

Veikkaus Oy 2020b, 6). Veikkauksen omien pelisalien avautuminen nousi haastattelujen ja avokyselyn 

vastausten perusteella esiin ainoastaan Tiltin asiakastyössä. Muutama Tiltin kävijöistä oli siirtynyt 

pelaamaan peliautomaateilla Veikkauksen pelisaleihin peliautomaattien ollessa suljettuna.  

TT2: Ja ainaki mulla pari ekaa sit jotka retkahti, niin jotka oli aikasemmin ollu näitä kauppojen 
ja muitten tämmösten hajasijotettujen pelaajia ni retkahti nimenomaan ne meni pelaamoihin, 
kun ne aukes ekaks et se ois mielenkiintost kans tietää et kuinka moni niist hajasijotettujen 
automaattien pelaajista, alottiki kesän jälkeen sitten pelaamoissa. Koska nää kummatkin 
joitten kans mä puhuin ni ei käsittääkseni aikasemmin ollu lainkaa käyny niis pelaamoissa, mut 
nyt sit se ku muual ei ollu ja ne oli auki ni nyt sinne sit mentiin. 

Vaikka asiakkaiden siirtyminen hajasijoitettujen peliautomaattien pelaamisesta Veikkauksen pelisaleihin 

ei noussut esiin muissa haastatteluissa, voi tämä yksilötasolla pahentaa rahapeliongelmista kärsivän 

tilannetta. Veikkauksen pelisaleissa pelivalikoima on laajempi ja niissä sijaitsevien peliautomaattien 

kierroskohtainen maksimipanos on suurempi kuin hajasijoitetuissa peliautomaateissa. Veikkauksen 

ylläpitämissä Feel Vegaseissa on lisäksi alkoholitarjoilu, jonka on todettu lisäävän rahapelaamisen 

haittapotentiaalia lisäämällä pelaamisen kestoa ja pelaamiseen käytetyn rahan määrää (ks. esim. 

Heiskanen ym. 2020, 38). 

Veikkauksen ilmoitettua peliautomaattien avaamisesta uudelleen 15.7.2020 Peluurin auttavaan 

puhelimeen ja chattiin tuli yhteydenottoja huolestuneilta ihmisiltä, jotka pelkäsivät pelaamisen jatkuvan 

peliautomaattien avautumisen jälkeen. 

PP3: Niin. Siinä on varmaan kesällä sitten kun alko lähestyyn se aika kun, Veikkaus oli 
ilmottanu että ne taas avataan ne automaatit niin sitten tuli jonkun verran niitä puheluita että 
ihmiset mietti miten ne pärjää sitten, kun ne taas avataan. Ja pelkäs sitä, että taas retkahtaa. 
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Peliautomaattien avaamisen jälkeen Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin alkoi tulla yhteydenottoja 

retkahtaneilta peliautomaattipelaajilta, joiden taloudellinen tilanne oli heikentynyt kivijalassa sijaitsevilla 

peliautomaateilla tapahtuvan rahapelaamisen vuoksi ja kaupassa käyminen oli vaikeutunut.  

PP3: Ja sitten tossa, oisko se syys- lokakuussa alko sitten tulla taas niitä puheluita kun 
semmoset joilla se suurin ongelma on se, pelikonepelaaminen niin, alko tulla niitä puheluita 
että on taas retkahtanu ja on, tilanne tosi huono että menee ihan liikaa rahaa niihin eikä.. Ja 
että kun ei pääse ees kaupassa käymään, rauhassa että… 

Nämä puhelut painottuivat Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden mukaan 

kuitenkin kesän sijasta syksyyn, joten on oletettavaa, että ainakin osa hajasijoitettuja peliautomaatteja 

pelaavista oli onnistunut välttämään pelaamista jonkin aikaa hajasijoitettujen peliautomaattien 

aukeamisen jälkeen. 

Tiltin palatessa kasvokkaiseen toimintaan, osa aiemmista kävijöistä kertoi, että peliautomaattien 

sulkeminen oli helpottanut heidän tilannettaan. Peliautomaattien avaamisen jälkeen osa kävijöistä oli 

kuitenkin jatkanut pelaamistaan. 

TT3: … ja sitte ku me taas ruvettii avaa ovi nii tuli varmasti joitain niitä ihmisiä jotka, on ennenki 
käyny Tiltissä ja sen mäki sit siinä jo huomasi et moni myös kerto siitä että on ollu helpottunu 
ku korona-aikana ne peliautomaatit on ollu kiinni, mutta sit pikkuhiljaa ilmeni myös niitä 
retkahduksia tosiaa että ne ongelmat ehkä ei ollukaa hävinny. 

 TT1: … ja huomattiin sit se tosi asia et sitte ku aukes ni aika moni kyllä retkahti pelaamaan. 

Osa Tiltin kävijöistä oli myös huolissaan sellaisten ihmisten tilanteesta, joihin he olivat tutustuneet Tiltin 

toiminnassa, ja joiden he olivat saaneet tietää jatkaneen pelaamista peliautomaattien avauduttua 

uudelleen, mutta jotka eivät olleet tulleet enää Tilttiin retkahduksen jälkeen. Näiden henkilöiden kohdalla 

avun hakemista saattoi vaikeuttaa pelko kasvokkaiseen toimintaan osallistumisesta pandemian aikana, 

repsahduksesta aiheutunut häpeä ja ahdistus sekä AA-kulttuurista peräisin oleva täysraittiuden vaatimus 

vertaistoimintaan osallistumisen ehtona. 

TT1: Kyllä ja sitte tääki on ihan spekulointia et varmaan sit se, retkahtaminen sitte kun ne 
pelikoneet aukes ni jos se retkahtaminen jo muutenki tuntuu pahalta ni sitten se voi tuntuu täs 
kohtaa vielä pahemmalta ja sitte on suuri häpeä ja ahdistus eikä tulla puhumaan siitä meille. 

TT2: Kyllä me yhäki törmätään siihen et joku ihminen tulee ja sanoo että retkahdin ja nyt olen 
ollu taas pelaamatta tovin ja uskalsin nytten tulla sitten teitäkin katsomaan kun en ole 
pelannut, koska sit meil on tää AA-GA -kulttuuri mihkä ei saa mennä sillon kun on pelannu tai 
juonu, et sit se kääntyy itseensä vastaan et siin vaihees kun sä tarvisit apua, ni sä et uskalla 
lähtee vaa yrität hampaat irves ite saada jonkun pelaamattomuuden kauden aikaan et sä 
kehtaisit tulla. 

Peliautomaattien avautuminen nousi monella tapaa esiin Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille 

suunnatussa avokyselyssä. Yhden verkkoterapeutin mukaan osa Peli poikki -ohjelman asiakkaista oli ollut 

huolestunut peliautomaattien avaamisen seurauksista. Yksi asiakas oli ilmoittanut peliautomaattien 

äänen laukaisevan epämiellyttäviä ajatuksia. 



20 
 

T2: Ohjelman vastauksissa ja puheluissa on näkynyt jonkun verran peliautomaattien 
aukeamiseen liittyvää huolta. Asiakas on kuvaillut, että esim. peliautomaatin äänen 
kuuleminen tauon jälkeen laukaisi heti epämiellyttäviä ajatuksia. Pelko omasta 
repsahtamisesta on kasvanut automaattien avautumisen myötä. 

Toisen verkkoterapeutin mukaan peliautomaateilla pelaaminen oli johtanut pelaamiseen 

internetkasinoilla. Asiakkaat olivat pelanneet muutamia euroja peliautomaatteihin ja siirtyneet sen 

jälkeen verkkoon pelaamaan rahapelejä. 

T3: Loppukesällä tuli useammassa puhelussa ilmi kolikkopelien pelaamisesta seuranneita 
retkahduksia myös nettikasinoilla. Kaava oli samankaltainen: Muutamia euroja 
kolikkoautomaatteihin, joka tuntunut vähäpätöiseltä asialta. Tämän jälkeen parin päivän 
sisällä päätynyt pelaamaan nettikasinoja. 

Kolmannen verkkoterapeutin mukaan useat Peli poikki -ohjelman jo suorittaneet asiakkaat olivat 

ilmaisseet pettymyksensä siitä, että peliautomaatit oli avattu uudestaan. Asiakkaat olivat myös ilmaisseet 

vihaa peliautomaatteja kohtaan.  

T4: Suoraan niiden aukeaminen ei ole näkynyt hakemuksissa, enemmin asiakkaiden 
puheluissa. Erityisesti koneiden aukeaminen uudelleen on noussut esiin seurantapuheluissa. 
Osa on kokenut tietynlaista vihaa koneita kohtaan ja pettymystä, että automaatit ovat/olivat 
taas auki.  

Yhdellä neljästä kyselyyn vastanneesta verkkoterapeuteista ei kuitenkaan ollut juurikaan puhetta 

kivijalassa sijaitsevista peliautomaateista asiakkaidensa kanssa, vaan näiden Peli Poikki -ohjelman 

asiakkaiden ongelmallinen rahapelaaminen kohdistui pääasiassa internetin välityksellä pelattaviin 

rahapeleihin. 

Avohoidon asiakastyöntekijöiden haastattelussa peliautomaattien avaamisen vaikutukset eivät nousseet 

kovin voimakkaasti esiin. Hajasijoitettujen peliautomaattien pelaaminen oli saattanut jatkua sulun 

jälkeen, mutta koronatartunnan pelko on myös saattanut hillitä kodin ulkopuolella tapahtuvaa 

rahapelaamista. 

AT1: Monel varmaan jatku et se ongelmat ei ollu tavallaan sit siinä. En mä nyt ehkä.. Kyllä siin 
sit vaik niit rajotteit, tai et vaik ne automaatit olis aika niin osal tavallaan se koronapelko 
itsessään on sit jotenki semmonen riittävä, pelote tavallaan et on pysyny pois tai et ei oo 
halunnu mennä sit kuitenkaan niihin kauppoihin olemaan jos se on ollu vaik se oma 
pelimuoto.  

Aineiston perusteella on mahdotonta arvioida, kuinka suuri osa hajasijoitettuja peliautomaatteja 

ongelmallisesti pelanneista Peliklinikan asiakkaista on jatkanut niiden pelaamista sulun jälkeen. 

Haastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että automaattipelaamisen 

jatkaminen sulun jälkeen on ollut melko yleistä niiden Peliklinikan asiakkaiden keskuudessa, joiden 

ongelmallinen rahapelaaminen kohdistuu pääasiassa kivijalassa sijaitseviin peliautomaatteihin. Kaikissa 

haastatteluissa tuli esiin, että osa Peliklinikan asiakkaista oli jatkanut automaattipelaamista Veikkauksen 

omien pelisalien ja hajasijoitettujen peliautomaattien avauduttua uudestaan. Aineiston perusteella on 

selvää, että hajasijoitettujen peliautomaattien avaaminen uudestaan on aiheuttanut merkittävää henkistä 

kärsimystä osalle Peliklinikan asiakkaista. Tilannetta ei helpota peliautomaattien sijoittaminen ihmisten 

arkisiin ympäristöihin, joissa käyminen on päivittäisen elämän kannalta välttämätöntä. Haastatteluissa ja 



21 
 

avokyselyn vastauksissa korostui erityisesti ruokakaupoissa sijaitsevien peliautomaattien merkitys. 

Ruokakauppaan meneminen tuotti peliautomaattien avaamisen jälkeen osalle Peliklinikan palveluiden 

asiakkaista ahdistusta ja pelkoa repsahtamisesta.   

Vaikka peliautomaattien sulkeutuminen on ainakin osittain hyödyttänyt asiakkaita, joilla 

ongelmapelaaminen kohdistuu kivijalassa sijaitsevaan peliautomaattipelaamiseen, on huomioitava, että 

puhtaat kivijalkapelaajat muodostavat nykyisin melko pienen osan Peliklinikan yhteydessä toimivien 

palveluiden asiakkaista. Kaikista Peluurin Peli poikki -ohjelmaan vuosina 2007 – 2019 rekisteröityneistä 

asiakkaista 89 prosenttia pelasi ongelmallisesti internetin välityksellä vähintään yhtä pelityyppiä 

(Heiskanen ja Nevalainen 2020, 27–28). Vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneistä 

lähes 99 ilmoitti pelaavansa ongelmallisesti vähintään yhtä pelityyppiä internetin välityksellä. Vuonna 

2019 30 prosenttia Peluurin auttavan puhelimen ja chatin ongelmallista rahapelaamista käsittelevistä 

yhteydenotoista käsitteli pelipistepelaamista, kun taas 62 prosentissa yhteydenotoista pääasiallinen 

rahapelaamisen kanava oli internet. Vuonna 2020 pelipistepelaaminen nousi rahapelaajan pääasialliseksi 

rahapelikanavaksi ainoastaan 14,3 prosentissa Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin tulleista 

yhteydenotoista. Useat Peliklinikan asiakkaat pelaavat peliautomaattipelejä sekä kivijalassa että 

internetin välityksellä (ml. peliautomaattipelit, eli ns. nettislotit). On epäselvää, onko sekä kivijalassa että 

internetissä peliautomaattipelejä pelaavien asiakkaiden pelaaminen vähentynyt kivijalassa sijaitsevien 

peliautomaattien sulkemisen seurauksena. Avohoidon työntekijöiden haastattelussa nousi esiin käsitys, 

että ainakin osalla molempien kanavien kautta pelaavista asiakkaista, pelaaminen olisi siirtynyt 

enenevässä määrin verkkokasinoihin sulun aikana. 

AT1: Sit he on pääasias siirtyny nettiin näin mä ainaki ite kokenu. Et jos on ennestään ollu 
silleen et on pelannu kans netis niin ei se sit, sit on vaan blokattu se yks pelaamisen tapa. Niille 
jotka on pelannu käytännös vaan kivijalas tai on joskus aiemmin saanu netis pelaamisen poikki 
niin sit saatto mennä silleen, et sit se pelaaminen on kokonaan jääny tauol.  

Urheilusarjojen jääminen tauolle ja vedonlyönnin hiljeneminen 

Peliautomaatteihin liittyvien sulkujen lisäksi toinen keskeinen suoraan rahapelaamiseen vaikuttanut 

muutos oli urheilusarjojen jääminen tauolle vuoden 2020 alkupuolella. Koronapandemian pahentuessa 

keväällä 2020 suomalaiset ja hyvin useat kansainväliset urheilusarjat jäivät tauolle pandemian leviämisen 

hillitsemiseksi (ks. esim. Veikkaus Oy 2020b, 6). Tämä johti yhtäältä urheiluvedonlyönnin kohteiden 

määrän pienenemiseen ja toisaalta aiempaa pienempien ja Suomessa vähemmän seurattujen 

urheilusarjojen otteluiden nousemiseen urheiluvedonlyönnin kohteeksi.  Hevospelien pelaamiseen 

rajoitustoimet eivät vaikuttaneet yhtä suuresti, sillä Ruotsissa järjestettiin raveja normaalisti myös 

alkuvuodesta 2020. 

Aineiston perusteella muutokset vedonlyöntiympäristössä ovat vaikuttaneet eri tavalla erityyppisiin 

vedonlyöjiin. Yhden Peli poikki -ohjelman verkkoterapeutin mukaan harkitsevammilla vedonlyöjillä 

vedonlyönti vähentyi tai loppui urheilusarjojen tauon aikana, mutta toiset siirtyivät lyömään vetoa 

aiempaa riskialttiimmista kohteista. 

K: Onko vedonlyöntikohteiden määrän supistuminen näkynyt jotenkin asiakkaiden 
tilanteessa? Onko urheiluvedonlyönnin tilalle tullut jotain muuta (esim. e-urheilu tai 
hevospelit)?  
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T1: Vedonlyönnissä tämä on varmaan jakanut vedonlyöjiä harkitsevammin pelaaviin ja niihin, 
jotka pelaavat mitä tahansa kohteita pelaamisen itsensä vuoksi.  

Vuonna 2020 lähes neljäsosalla Tiltin rahapelaajaensikävijöistä pääasiallinen ongelmia aiheuttava 

rahapelityyppi oli vedonlyönti. Tiltin asiakastyöntekijöiden ryhmähaastattelussa nousi esiin se, että vaikka 

tutumpia kohteita ei ollut tarjolla, vedonlyöntikohteita oli kuitenkin mahdollista löytää ja pelaamisen 

kohteet saattoivat olla riskialttiimpia. 

TT2: Ja mä jotenkin ehkä tää on taas oma ajatukseni tästä asiasta että kun, ne joil on 
vedonlyönnin kanssa todellisii ongelmia niin eihän ne siinä kohtaa enää mieti, et onks se 
järkevä vai ei se kohde … että ehkä tää tilanne mikä tuli että aika iso osa meni kiinni ja sit siel 
on mikä oudoimpia, kohteita ni ei … ehkä ole ollut sillä lailla outo että se pointti on ollu vaan 
sitten että löytyy niitä vedonlyönnin kohteita, koska sehän on se pointti sit siin kun on pahat 
ongelmat ni joka tapauksessa. 

Kesällä Tiltin Vertaisringissä oli ollut useita nuoria miehiä, jotka olivat lyöneet vetoa, vaikka suuremmat 

urheilusarjat olivat olleet tauolla. Vedonlyöntikohteita oli löydetty tästä huolimatta.  

TT3: Mul on vähän semmonen, olo tai jotenki muistaisin että kesällä jossain vaihees ku oli näitä 
vähä nuorempii, miehiä jotka myös siit urheilusta kiinnostunu vertaisringissä ja muualla että 
aina joskus oli puheena, vedonlyönti että kyllä se tosiaan löytyy etsimällä ihan mikä tahansa 
vedonlyöntijuttu vähän kummallisemmistaki urheiluista, mut nää on nyt ihan muutamia 
caseja mitä muistaisin että joskus on semmosta keskustelua kuullu.  

Tiltin lisäksi myös Peluurin Peli poikki -ohjelmassa oli tullut esiin, että osa asiakkaista oli tutumpien 

vedonlyöntikohteiden puuttuessa siirtynyt aiempaa riskialttiimpiin vedonlyöntikohteisiin. 

K: Onko vedonlyöntikohteiden määrän supistuminen näkynyt jotenkin asiakkaiden 
tilanteessa? Onko urheiluvedonlyönnin tilalle tullut jotain muuta (esim. e-urheilu tai 
hevospelit)?  

T4: On näkynyt, vedonlyöjät ovat siirtyneet riskialttiimpaan pelaamiseen kuten e-urheiluun tai 
täysin sattumanvaraisiin vedonlyönteihin milloin mistäkin aiheesta, josta ei ole minkäänlaista 
lajituntemusta.  

Urheiluasiantuntemus saattaa asettaa vedonlyöjän myös vaaraan, ja tuttujenkin vedonlyöntikohteiden 

pelaaminen voi aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Tiltin kävijät ovat keskustelleet paljon urheilusta 

ja kävijöiden asiantuntemus on erittäin korkealla tasolla ja kiinnostus urheilua kohtaan on intohimoista.  

Keskustelu saattaa kuitenkin siirtyä ihannoivaan vedonlyöntipuheeseen, jota Tiltin asiakastyöntekijöiden 

on myös täytynyt aktiivisesti rajata. 

TT4: Kyl mä oon joskus pohtinu sitä ei tästä kovin pitkäkää aika oo viimeks kesällä muistan 
jotkut meijän kävijät keskusteli jostain paikallisesta jääkiekko-ottelusta ja hyvin intensiivisesti 
pohtivat, ketä on avauskokoonpanossa ja oli jo ikään ku julkaistu mitä tietoo että kuka pelaa 
ja missä pelaa ja kuka on loukkaantunu niin se pisti mulle tosi vahvasti korvaa, et hetkine täs 
ei oo vaan yks vaan pari muutaki jotka jotenki tosi-, vaikka puhuivatkin vaan urheilusta mut se 
ikään ku kiinnostus ja ihan kaikkee tätä kohtaa oli jotenki tosi huipussaa. Et mullaki kuiteski 
sen verran urheilua seuraavii ystävii on mut harvoin pääsen kuulemaan sen kaltaista 
tietynlaista, puhetta siitä että kuka nyt sattuu olemaan avauskokoonpanossa tässä 
paikallisessa ottelussa ja se pisti mulle silmää et hetkine heidän, urheilu- ikään kuin harrastus 
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on yllättävän intensiivistä emmä oikein tiiä miten muuten sitä kuvailla mut se pisti mulla hyvin 
paljon silmää joka kerta ku sen kuulee, ku ihmiset puhuu urheilusta että missä vaiheessa se 
raja menee siihen sellaseen ihannoivaan vedonlyöntiajatukseen, se on välillä vaikea huomata 
mutta se ikään ku keskustelu niin erilaisella tasolla  joo.  

Vedonlyöntikohteiden vähentyminen kuitenkin myös hyödytti osaa Peliklinikan palveluiden asiakkaista. 

Haastatellut avohoidon asiakastyöntekijät eivät olleet havainneet, että asiakkaat olisivat siirtyneet 

lyömään vetoa kohteista aiempaa riskialttiimmista kohteista. Urheilusarjojen käynnistyttyä uudelleen 

ottelut pelattiin ilman yleisöä. Joillakin avohoidon asiakkailla tämä vähensi vedonlyöntiä. 

AT1: Sen vois ehkä sanoo kans noin mitä tulee noihin pelimuotoihin just se et on ollu kaikki 
nää urheilutapahtumat jäissä niin se on kyllä kans vedonlyöntiin on vaikuttanu et sä et sit, ku 
ei ollu kohteita niin ei oo ollu niin intoakaan. Tai just et jos on ollu jotenki matsei ilman yleisöö 
niin sit on tuntunu vähän et ei tää nyt oo ihan silleen sama juttu jotenki et siin ei oo sitä samaa 
fiilist. Se on kans ollu semmonen, mikä kyl on vaikuttanu kans.  

Myös osa Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneista oli puhunut vedonlyönnin 

loppumisesta urheilusarjojen ollessa tauolla. Vedonlyöntikohteiden puuttuminen oli helpottanut 

vedonlyöntiin liittyvistä ongelmista kärsivien tilannetta. 

PP1: Jotkut asiakkaat otti kyllä puheeks sen että no niin nythän minä en näitä vetoja voi tällä 
hetkellä tehdäkään. Että siks tämä, tää on nytten tällä hetkellä ei oo niin vaikee tilanne niitten 
kanssa että jos on se ongelmana ollu se vedonlyönti.  

PP3: Joo sama kokemus että yksittäisiä, asiakkaita jotka on sen puheeks ottanu. Mun mielestä 
keväältä ehkä enemmän just. 

 PP1: Niin mulla on kans kyllä tää fiilis.  

Kolme neljästä Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnattuun kyselyyn vastanneesta sanoi, ettei 

asiakastyössä ollut tullut ilmi siirtymistä aiempaa riskialttiimpiin vedonlyöntikohteisiin. Asiakkaat, joille 

vedonlyönti oli aiheuttanut ongelmia, olivat olleet tyytyväisiä tilanteen aiheuttamaan luonnolliseen 

pelitaukoon. Osalle asiakkaista vedonlyönnissä oli keskeistä tutun urheilusarjan seuraaminen, ja 

vedonlyöntiä oudoista kohteista ei koettu tämän vuoksi mielekkäänä. 

T3: Keväällä asiakkaat, joilla oli vedonlyöntiä, olivat tyytyväisiä luonnolliseen pelitaukoon. 
Usealle omista asiakkaista ei tullut tilalle mitään. Kokivat itselle tutun urheilun seuraamisen 
olevan oleellisessa asemassa, ei kiinnostusta alkaa lyömään vetoa muusta tms. Tilanteeseen 
toki vaikutti että olivat hakeneet jo aiemmin ennen koronaa ohjelmaan mukaan, ja selkeästi 
tiedostaneet oman ongelman.  

Tilastollisesti vedonlyöntiä harjoittavia asiakkaita on Peliklinikan palveluissa vähemmän kuin 

peliautomaatteja pelaavia asiakkaita ja vedonlyönti on korostuneesti miesten harjoittama 

rahapelaamisen muoto.  Vedonlyönti aiheuttaa ongelmia hyvin harvalle Peliklinikan asiakkaana olevalle 

naiselle. (ks. Heiskanen ja Nevalainen 2020). 

Ryhmähaastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella Peliklinikan palveluiden asiakkaana olevat 

vedonlyöjät voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 1. niihin, joille vedonlyönti on yksi osa urheilun 

seuraamista ja 2. niihin, joille itse vedonlyönti on keskeistä. Ensimmäiselle ryhmälle vedonlyönnin kohde 

on tärkeä ja sitä koskeva tieto on tärkeä osa vedonlyöntiä, eikä vedon lyöminen tuntemattomista 
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kohteista ole mielekästä. Toiselle ryhmälle vedonlyönti on toimintana keskeisempää, kuin vedonlyönnin 

kohde, eikä vedonlyöntikohteeseen liittyvä tieto ole yhtä keskeisessä asemassa, kuin ensimmäiselle 

ryhmälle. Ensimmäinen ryhmä on luultavasti hyötynyt vedonlyöntikohteiden vähentymisestä enemmän, 

kuin jälkimmäinen, koska vedonlyönti on jäänyt pois tai vähentynyt tuttujen kohteiden puuttumisen 

vuoksi. Tämä on voinut helpottaa rahapelaamisen lopettamista tai tukea jo alkanutta pelaamattomuutta. 

Jälkimmäisen ryhmän lyömät vedot ovat puolestaan voineet muuttua aiempaa riskialttiimmiksi tuttujen 

vedonlyöntikohteiden häviämisen seurauksena. Tämä koskee erityisesti ulkomaisten 

vedonlyöntisivustojen asiakkaita, jossa vedonlyöntikohteiden tarjonta on huomattavasti laajempaa kuin 

Veikkauksella. 

Tilastollisesta näkökulmasta Peliklinikan asiakkaiden vedonlyönti ei vähentynyt vuonna 2020. Peluurin 

auttavaan puhelimeen ja chattiin rahapelaamisen vuoksi yhteyttä ottaneilla vedonlyönnin osuus 

pääasiallisena ongelmia aiheuttavana pelimuotona jopa kasvoi verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2019 

internetin kautta tapahtuva vedonlyönti nousi keskeiseksi ongelmia aiheuttavaksi rahapelityypiksi noin 

neljässä prosentissa rahapelaamista koskevista yhteydenotoista, joissa keskeinen ongelmia aiheuttava 

pelityyppi kävi ilmi (Silvennoinen ja Vuorento 2020, 16). Vuonna 2020 näiden yhteydenottojen osuus oli 

noin 7,5 prosenttia.  Peluurin Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneistä noin 18 prosenttia ilmoitti 

internetin välityksellä tapahtuvan vedonlyönnin ongelmia aiheuttavaksi rahapelityypiksi. Tämä osuus oli 

lähes sama vuonna 2019. Myös Tiltin vuoden 2020 rahapelaajaensikävijöissä huomattava osuus (noin 24,5 

%) oli pääasiassa vedonlyönti- ja hevospelien pelaajia. Tämä voi selittyä sillä, että urheiluvedonlyönnin 

kannalta keskeisten urheilusarjojen tauot olivat melko lyhyitä ja painottuivat Euroopassa kevääseen. 

Lisäksi vedonlyöntikohteita oli koronaan liittyvistä rajoituksista huolimatta jatkuvasti tarjolla.      

Suoraan rahapelaamiseen vaikuttavat ja koronasta riippumattomat muutokset 

Seuraavaksi tarkastellaan vuonna 2020 tapahtuneita muutoksia, joilla on suora vaikutus rahapelaamiseen 

ja jotka ovat koronapandemiasta riippumattomia. Näitä muutoksia ovat olleet hajasijoitettujen 

peliautomaattien määrän vähentäminen 18 500 kappaleesta yhteensä noin 10 500 kappaleeseen vuoden 

2020 aikana, sekä hajasijoitettujen peliautomaattien aukioloaikojen rajoittaminen kello 11 – 04 väliseen 

aikaan (ks. kuvio 1 sivulla 14) . Vaikka nämä muutokset ovat itsessään koronapandemiasta 

riippumattomia, on pandemia vaikuttanut niiden toteutumiseen. Veikkaus päätti vuonna 2019 vähentää 

peliautomaatteja noin 3500 kappaleella vuoden 2020 aikana (Veikkaus Oy 2019). Vuoden 2020 

alkupuolella Veikkaus lisäsi vuoden 2020 aikana poistettavien peliautomaattien määrää noin 4500 

kappaleella (ks. Veikkaus Oy 2020b, 7). Hajasijoitettujen peliautomaattien rajoitettu aukioloaika aukioaika 

tuli käyttöön hajasijoitettujen peliautomaattien auetessa uudestaan 15.7.2020.  

Vuoden 2017 alusta Veikkauksella oli noin 18 500 hajasijoitettua peliautomaattia yli 6600 pelipisteessä 

2600 peliautomaattia noin sadassa omassa pelisalissaan (Heiskanen ym. 2020, 44). Vuonna 2020 Veikkaus 

ilmoitti vähentävänsä hajasijoitettujen peliautomaattien määrää siten, että vuoden 2021 alussa 

hajasijoitettuja peliautomaatteja on noin 10 500. Tämä on noin 40 prosentin vähennys aiempaan 

verrattuna. Poistot toteutettiin siten, että pelipistekohtaista peliautomaattien maksimimäärää laskettiin 

neljään automaattiin pelipistettä kohti (Verkkouutiset 14.6.2020). Peliautomaatteja poistettiin 

pelipisteistä hajasijoitettujen peliautomaattien ollessa suljettuna 13.3. – 14.7.2020. Kun hajasijoitetut 

peliautomaatit avattiin uudelleen 15.7.2020, niitä oli käytössä aiempaa vähemmän. Peliautomaattien 

vähentäminen ei siten vaikuttanut peliautomaattien alueelliseen saavutettavuuteen, vaan tarjonnan 

määrään niissä pelipisteissä, joissa hajasijoitettuja peliautomaatteja aiemmin oli runsaasti. Tämän lisäksi 
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hajasijoitettujen peliautomaattien aukioloa rajoitettiin siten, että ne olivat auki kello 11–04 välisenä 

aikana. Aiemmin hajasijoitetut peliautomaatit olivat auki niiden sijoituspaikkojen aukiolon mukaan, jolloin 

osa peliautomaateista oli jatkuvasti auki (ks. Heiskanen ym. 2020, 44). 

Hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentäminen ja niiden aukioloajan rajoittaminen nivoutuvat 

ajallisesti ja toiminnallisesti yhteen. Hajasijoitettuja peliautomaatteja poistettiin sinä aikana, kun 

peliautomaatit olivat suljettuina kevään koronatilanteen vuoksi ja rajoitetut aukioloajat astuivat voimaan 

peliautomaattien uudelleen avaamisen yhteydessä. Yhdessä nämä toimenpiteet rajoittavat 

hajasijoitettujen peliautomaattien ajallista ja määrällistä tarjontaa. 

Peliautomaattien määrän vähentäminen 

Peliautomaattien määrän vähentämisellä ei ryhmähaastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella 

vaikuttanut olevan kovinkaan suurta rajoittavaa vaikutusta Peliklinikan palveluiden asiakkaiden 

rahapelaamiseen. Peliautomaattien määrän vähentäminen oli auttanut Joitakin Peluurin Peli poikki                

-ohjelman asiakkaita vähentämään rahapelaamista ruuhkaisemmissa pelipisteissä, koska asiakkaat eivät 

halunneet jäädä jonottamaan peliautomaatille. Osa Peli poikki -ohjelman asiakkaista ei myöskään 

halunnut jatkaa pelaamista peliautomaatilla tilanteessa, jossa heidän taakseen oli muodostunut jono. 

K: Miten peliautomaattien avaaminen on näkynyt ohjelmaan tulleissa hakemuksissa, 
asiakaspuheluissa tai jossakin muussa? 

 T3: Rajoitettu avaaminen (automaatteja vähemmän auki kuin normaalisti) on osan 
kokemusten mukaan rajoittanut pelaamista. Kun automaatteja on vähemmän, ei kehtaa 
jäädä ”omimaan” pelikonetta itselleen pitkäksi aikaa tai pelikoneen ollessa varattu, ei jäädä 
jonottamaan vaan lähdetään kotiin. 

Ryhmähaastatteluissa peliautomaattien määrän vähentäminen ei noussut esiin pelaamista rajoittavana 

muutoksena. Peliautomaattipelaamisen kannalta keskeistä oli se, että peliautomaatit olivat ylipäätään 

auki. Peluurin auttavan puhelimen ja chatin peliautomaattipelaamista koskevissa yhteydenotoissa nousi 

esiin, että vaikka peliautomaatteja oli aiempaa vähemmän, niillä pelaaminen oli edelleen mahdollista ja 

vapaa peliautomaatti oli mahdollista löytää.  

K: Onks automaattien määrän vähentäminen näkyny koska niithän on kuitenkin karsittu 
määrällisesti aika paljon?  

PP1: En ainakaan muista et mulle ois tullu puheeks, asiakkaitten kanssa. Enemmänhän se 
keskustelu usein on sitä että kyllähän ne paikat löytää ja keinot löytyy kyllä, vaikka niitä ois 
vähemmänkin. 

 PP3: Joo sama kokemus. Tai että muutamat asiakkaat on sen ottanut puheeks että ei siitä oo 
kauheesti hyötyy että jos niitä kaheksasta vähennetään kuuteen tai muuta. Kyllä sinne 
pelaamaan pääsee.  

PP2: Joo mul on kans vastaavanlainen kokemus kun PP1:llä ja PP2:lla että vaikka niitä 
vähennetään niin kuitenkin niitä jää sinne ja löytyy sit joku tapa miten voi, mahdollistaa sen 
pelaamisen. 

Myös Tiltin asiakastyöntekijöille oli syntynyt käsitys, että peliautomaattien määrän vähentäminen ei ollut 

vähentänyt Tiltin kävijöiden peliautomaattipelaamista. 
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Vaikka hajasijoitettujen peliautomaattien kokonaismäärä on huomattavasti aiempaa pienempi, tämä ei 

ole aineiston perusteella vähentänyt juurikaan niiden Peliklinikan asiakkaiden pelaamista, joiden 

ongelmallinen rahapelaaminen kohdistuu peliautomaatteihin. Peliautomaattien vähennykset ovat 

kohdistuneet pelipisteisiin, joissa on ollut ennestään hyvin suuri määrä peliautomaatteja. Tämä saattaa 

vähentää pelaamista erittäin vilkkaissa pelipisteissä, joissa peliautomaattien kysyntä voi hetkellisesti 

ylittää tarjonnan, mutta koska Veikkauksen asiamiesverkosto on hyvin tiheä erityisesti kaupungeissa, on 

vapaa peliautomaatti mahdollista löytää tarvittaessa. On kuitenkin mahdollista, että automaattien 

määrän vähentämien on vähentänyt niiden peliautomaattipelaamista, jotka eivät muutenkaan kärsi 

peliautomaattipelaamiseen liittyvistä ongelmista. 

Peliautomaattien aukiolon rajoittaminen 

Peliautomaattien aukiolon rajoittaminen kello 11–04 väliseen aikaan on ryhmähaastattelujen ja Peli poikki 

-ohjelman verkkoterapeuteille suunnatun avokyselyn vastausten perusteella hyödyttänyt Peliklinikan 

asiakkaita enemmän, kuin peliautomaattien määrällinen vähentäminen. Yhden Peli poikki -ohjelman 

verkkoterapeutin mukaan useat tämän asiakkaat olivat hyödyntäneet peliautomaattien rajoitettua 

aukioloaikaa ja käyneet kaupassa ennen peliautomaattien aukeamista kello 11. Toisen verkkoterapeutin 

mukaan muutamat hänen asiakkaistaan olivat hyödyntäneet myös peliautomaattien rajoitettua 

aukioloaikaa. Kahden muun avokyselyyn vastanneen Peli poikki -ohjelman verkkoterapeutin mukaan 

peliautomaattien rajoitettu aukiolo ei ollut tullut esiin asiakastyössä. 

Syksyllä 2020 hajasijoitettujen peliautomaattien avauduttua Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin 

alkoi tulla uudestaan yhteydenottoja, jotka käsittelivät kivijalassa tapahtuvaa peliautomaattipelaamista. 

Osa asiakkaista kertoi hyödyntävänsä peliautomaattien rajoitettua aukioloaikaa käymällä kaupassa 

aamulla ennen peliautomaattien aukeamista. Joidenkin asiakkaiden kanssa otettiin puolestaan puheeksi 

mahdollisuus käydä kaupassa aamuisin. Osa asiakkaista piti mahdollisuutta käydä kaupassa ennen 

peliautomaattien aukeamista hyödyllisenä, kun taas toiset katsoivat, ettei peliautomaattien rajatusta 

aukioloajasta ole apua ongelmallisen rahapelaamisen lopettamisessa. 

Myös jotkut avohoidon asiakkaat ovat hyötyneet peliautomaattien rajoitetusta aukiolosta. Tiltissä vuonna 

2020 käyneistä puolestaan ainoastaan yksi oli ilmoittanut hyödyntäneensä peliautomaattien rajoitettua 

aukioloa. 

Ryhmähaastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella peliautomaattien rajoitettua aukioloa 

hyödyntäneiden Peliklinikan asiakkaiden joukko ei ole kovinkaan suuri. Pääasiassa nämä Peliklinikan 

asiakkaat ovat olleet joko työelämän ulkopuolella tai heidän työaikansa on mahdollistanut asioiden 

hoitamisen aamulla. Kaikissa ryhmähaastatteluissa ja avokyselyn vastauksissa korostui se, että 

peliautomaattien rajoitettua aukioloa hyödynnettiin nimenomaan ruokaostosten tekemiseen. 

Osa haastatelluista työntekijöistä koki peliautomaattien aukiolorajoituksen ajoittumisen aamuun 

ongelmallisena. Tämä teki aukiolorajoitusten hyödyntämisen vaikeaksi tai mahdottomaksi osalle 

Peliklinikan asiakkaista. Tiltin asiakastyöntekijöiden mukaan aamuisin virkeänä on muutenkin helpompaa 

vastustaa rahapelaamista, kuin työpäivän jälkeen väsyneenä ja nälkäisenä. Tiltin asiakastyöntekijät 

kokivat myös, että aukiolon rajoittaminen siirtää vastuuta rahapelaamisesta rahapelaamiseen liittyvistä 

ongelmista kärsivälle, jonka on tehtävä päätös rajatun peliautomaattien rajatun aukioloajan 

hyödyntämisestä. Tiltin asiakastyöntekijät arvelivat, että rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista kärsivälle 

on helppoa perustella itselleen, että kauppaan voi mennä myös peliautomaattien ollessa auki.  
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TT1: se on oma päätös mennä sinne kauppaan kello 11 ja se on varmaan aika vaikee pitää, et 
kyl ne varmaan niin paljo houkuttelee et sitte mennäänki sinne vasta sillon ku ne on auki että 
tää on kans sitä että sit vaan pitää olla sitä tahdonvoimaa mennä sinne aamulla, et ehkä 
tämäkin et se ei varmasti ole käytännös helppoo vaik siihen nyt se mahdollisuus on ollu.  

TT2: Koska käytännös sitten se aamu on joka tapaukses sellanen et jos sil on joku aika jollon 
se pystyy vastustaa niin ehkä niin ehkä se on se aamu, et sit ne on huomattavasti vaikeempia 
esimerkiks jos on töissä käyvä tai palaat jostain, työllistämisjutusta ni ne iltapäivät kun 
muutenki on väsyny ja nälkänen.  

Hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentämistä ja niiden aukiolon rajoittamista merkittävämpi 

tekijä oli peliautomaattien avautuminen uudelleen 15.7.2020. Kaikissa ryhmähaastatteluissa kävi ilmi, 

että osa asiakkaista oli jatkanut pelaamista hajasijoitettujen peliautomaattien avauduttua tauon jälkeen. 

Tarjonnan määrällinen ja ajallinen rajoittaminen on saattanut vähentää jonkin verran rahapelaamista 

hajasijoitetuilla peliautomaateilla. Kuitenkin aukiolorajoitusten ajoittaminen kello 04–11 väliseen aikaan 

esti normaalina virka-aikana työskenteleviä hyödyntämästä peliautomaattien rajoitettua aukioloa. Myös 

tapa, jolla peliautomaattien vähentäminen toteutettiin pienentämällä peliautomaattien pelipistekohtaista 

maksimimäärää, oli pelihaittojen torjunnan kannalta melko tehoton, koska peliautomaattien alueellinen 

saatavuus ei muuttunut. 

Koronapandemiaan liittyvät pelaamiseen epäsuorasti vaikuttavat muutokset 

Kahdessa aiemmassa osiossa käsiteltiin koronapandemiasta johtuvia ja siitä riippumattomia suoraan 

rahapelaamiseen vaikuttavia muutoksia. Tässä osiossa käsitellään koronapandemiaan liittyviä muutoksia, 

jotka vaikuttavat epäsuorasti Peliklinikan asiakkaiden rahapelaamiseen. Kahdessa aiemmassa osiossa 

käsitellyt muutokset liittyivät Veikkaus Oy:n toimintaan. Tässä osiossa käsiteltävät muutokset eivät liity 

suoraan Veikkauksen toimintaan, vaan ne kohdistuvat rahapelaajan elämäntilanteeseen ja vaikuttavat 

rahapelaamisen tapaan tai ongelmallisen rahapelaamisen vakavuuteen välillisesti. Vaikutukset ovat lisäksi 

ainakin osittain hyvin yksilöllisiä ja voivat vaikuttaa eri tilanteessa oleviin ihmisiin hyvin eri tavalla. Tämän 

vuoksi ei voida muodostaa selkeää kokonaiskuvaa koronapandemian, siihen liittyvien rajoitustoimien ja 

rajoituksiin liittyvien tilapäisten ja pysyvien muutosten vaikutuksista Peliklinikan palveluiden asiakkaisiin. 

Koronapandemian aiheuttamilla muutoksilla on kuitenkin ollut suuria vaikutuksia Peliklinikan asiakkaisiin 

ja näiden ongelmalliseen rahapelaamiseen. Ryhmähaastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella 

koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset rahapeliongelmaan ovat olleet 

pääasiassa negatiivisia. Kuitenkin osa asiakkaista on myös hyötynyt pandemiaan liittyvistä muutoksista. 

Haastatteluissa ja kyselyssä nousi esiin laaja kirjo erilaisia koronapandemiaan liittyviä ilmiöitä, seurauksia 

ja vaikutuksia, jotka ovat nousseet esiin asiakastyön yhteydessä. Haastatteluissa esiin nousseet muutokset 

liittyivät pääasiassa sosiaalisen eristäytymisen sosiaalisiin, psykologisiin ja taloudellisiin seurauksiin. 

Keskeinen koronapandemian aiheuttama muutos on ollut sosiaalisten kontaktien välttäminen ja 

eristäytyminen. Covid-19 tarttuu ihmisestä toiseen pääasiassa pisaratartuntana ja kosketuksen 

välityksellä. Tämän vuoksi keskeinen pandemian hidastamis- ja rajoittamiskeino oli vuonna 2020 

sosiaalisten kontaktien välttäminen. Yhtäältä tämä on tarkoittanut julkisiin ja yksityisiin ja 3. sektorin 

tarjoamiin palveluihin kohdistuneita virallisia rajoituksia ja palveluiden järjestämistä koskevia suosituksia, 

sekä toisaalta ihmisten omaehtoista sosiaalisten kontaktien välttämistä. Suomessa oli voimassa 

valmiuslaki 17.3.–15.6.2020 välisenä aikana. Yli kymmenen hengen kokoontumiset kiellettiin, koulut 

siirtyivät etäopetukseen ja suuri osa julkisista palveluista suljettiin. Suomen ulkorajat suljettiin muulta kuin 
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rahtiliikenteeltä 17.3.2020. Ravintolat suljettiin 4.4.2020, siten, että ainoastaan annosten nouto tai 

kotiinkuljetus oli sallittua. Pandemiatilanteen parannuttua kesällä rajoituksia alettiin purkaa ja esimerkiksi 

yleisötilaisuuksia sai järjestää ulkona.  

Koronapandemialla on ollut sosiaalisen eristäytymisen vuoksi mittavia vaikutuksia talouteen ja 

työelämään. Osa työntekijöistä siirtyi koronapandemian vuoksi etätöihin. Tilastokeskuksen (Moilanen, 

Taskinen, ja Ruotsalainen 2020) mukaan koronapandemian vaikutuksista kärsi vuonna 2020 pahiten 

palveluala ja erityisen vaikeaa oli matkailuun liittyviä palveluita tarjoavilla yrityksillä. Työllistettyjä oli 

Suomessa vuoden 2020 lopussa 50 000 vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Lomautettuja oli 

huhtikuussa pahimmillaan yli 160 000 henkilöä ja lomautettujen määrä pysytteli noin 60 000 henkilössä 

elokuun lopusta lokakuun loppuun. Tilastokeskuksen mukaan valtaosalla lomautetuista lomautus päättyi 

töiden loppumiseen. 

Rahapelaamisen kannalta vuoden 2020 kevät oli poikkeuksellista aikaa. Kivijalassa tapahtuva 

rahapelaaminen väheni huomattavasti Veikkauksen suljettua hajasijoitetut peliautomaattinsa ja omat 

pelisalinsa 13.3.2020. Toisaalta keväällä 2020 oli useita verkon välityksellä tapahtuvan rahapelaamisen 

todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä. Keväällä tapahtui voimakkaita muutoksia, kun Suomessa siirryttiin 

poikkeusoloihin. Pandemian alkuun liittyi paljon epätietoisuutta ja muutos ihmisten arkielämässä oli 

valtava. Ihmiset eristäytyivät koteihinsa ja fyysisten kontaktien määrä toisiin ihmisiin romahti. Leviävä 

koronapandemia ja eristyksen aiheuttama yksinäisyys lisäsi ihmisten ahdistusta. Pandemiatilanne kavensi 

ihmisten harrastusmahdollisuuksia samalla kun kotona vietettiin huomattavasti aiempaa enemmän aikaa. 

Etätöihin siirtyminen lisäsi mahdollisuuksia pelata rahapelejä työajalla ja koronaan liittyvät lomautukset 

ja irtisanomiset heikensivät taloudellistaa turvallisuutta. 

Eristäytyminen ja sosiaalisten kontaktien välttäminen 

Keskeinen keino koronapandemian leviämisen hidastamiseksi on ollut eristäytyminen ja sosiaalisten 

kontaktien välttäminen. Erityisen tärkeää sosiaalisten kontaktien välttäminen on ollut vanhemmille 

ihmisille ja muille koronariskiryhmiin kuuluville.  Tämä näkyi keväällä erityisesti Tiltin toiminnassa. Heti 

pandemian alkuvaiheessa koronan kannalta riskiryhmiin kuuluvat lopettivat Tiltissä käymisen. Lisäksi 

Tilttiin tehtiin vuonna 2020 huomattavasti vähemmän käyntejä aiempiin vuosiin verrattuna ja 

ensikäyntien määrä oli myös pienempi. Rajoitustoimenpiteiden ja valmiuslain käyttöönoton vuoksi monet 

julkiset ja yksityiset palvelut olivat suljettuna, tai toimivat etänä ja ei-välttämättömiä ihmiskontakteja 

suositeltiin välttämään. Tämän vuoksi ihmiset viettivät aiempaa enemmän aikaa kotona ja ihmisillä oli 

kodin ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja aiempaa vähemmän.  Kotiin eristäytymisellä on ollut sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia rahapeliongelman näkökulmasta. 

Kevään 2020 koronatilanne ja siihen liittyvä eristäytyminen ovat pahentaneet useiden Peliklinikan 

asiakkaiden tilannetta. Tämä koski erityisesti asiakkaita, joiden ongelmana oli internetin välityksellä 

tapahtuva rahapelaaminen. Kun Tiltin kasvokkainen toiminta alkoi tauon jälkeen uudestaan, useat 

ensikävijät kuvailivat kevättä 2020 taitekohtana, joka oli pahentanut rahapeliongelmaa. 

TT4: Muistan sellasen hetken et tosi moni ensikävijä, kun tuli taas ainaki mun kohalla vastaa 
et nettipelaamine oli ongelma ja siinä oli jonkinasteinen vaikutus täs koko yhteiskunnallisel 
myllerryksellä liittyen johki lomaukseen tai, kotiin eritystäytymisajatus on ollu jonkinnäkönen 
triggeri siihen, ikään ku et ongelmat pääs sitte vyöryymään siit esiin mä muistan tällasta mut 
ei oo nyt iha hetkee, mut se pisti silmään ihan kun avattiin täällä taas ovet.  
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Kevät 2020 näyttäytyi taitekohtana myös avohoidon asiakastyössä. Syksyllä Peliklinikan avohoitoon tuli 

useita asiakkaita, jotka kuvasivat internetin välityksellä tapahtuvan ongelmallisen rahapelaamisensa 

pahentuneen keväällä. Näillä avohoidon asiakkailla rahapelaamisen paheneminen oli liittynyt esimerkiksi 

kotiin eristäytymiseen, vaihtoehtoisen tekemisen puutteeseen ja ongelmiin parisuhteessa. Yhteistä näille 

avohoidon ja Tiltin asiakkaille oli se, että rahapeliongelma oli pahentunut kevään aikana ja tämä oli 

johtanut avun hakemiseen Peliklinikalta. 

Keväällä 2020 koronapandemian ensimmäisen aallon pahentuessa Suomessa otettiin käyttöön 

voimakkaita rajoitustoimia ja monet julkiset ja yksityiset palvelut olivat suljettuina. Yksi Tiltin asiakas oli 

nostanut esiin, että kaikki paikat, jossa hän oli käynyt, oli suljettu koronasulun aikana ja eristyksen 

aiheuttama ahdistus oli purkautunut pelaamiseen. 

TT2: Siel on yks joka suoraan sano että kun korona sulki kaikki paikat mis hän kävi, ni se 
yksinäisyys oli sit se mikä sit kun pääsi ihmisten ilmoille ni se ahdistus purkautu siihen 
pelaamiseen.  

Myös avohoidon asiakastyöntekijöiden haastattelussa nousi esiin se, että kotiin eristäytyminen oli 

pahentanut huomattavasti internetin kautta pelaamiseen liittyviä rahapeliongelmia. Taustalla oli ainakin 

tekemisen puutetta, parisuhteeseen liittyviä ongelmia ja yksinäisyyttä. 

AT1: Sit kans ehkä ylipäätään se, tää kotieristys on ollu semmonen joka on ollu kyl osast jengist 
aika hajottavaa sillai et just se on ollu semmonen joka on sit näil nettipelaajil luonu aika, tai 
meil on tullu täs syksyn aikan näit joille se kevät on ollu se vaikee ja sit niilt on vähän, lähteny 
räjähtään käsiin sit. Siinä on ollu sit jotenkin niin paljon sitä aikaa kotona ja ei oo oikein ollu 
muuta tekemistä ja jos siin on joku jotain vähän ongelmia siinä parisuhteessa tai muuta niin, 
tai mitä ikinä tai tyyliin vaan tää et on sit jotenki ihan yksin niin ne on semmosii kuvioi et kyl 
siin sit helposti pelaaminen lähtee laukalle.  

Useat Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneet nostivat tylsyyden ja tekemisen 

puutteen tekijäksi, joka ajoi pelaamaan verkkokasinoihin. Ongelmana nähtiin myös, että, koska suuri osa 

harrastustoiminnasta oli muuttunut mahdottomaksi koronaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden vuoksi, 

rahapelaamisen tilalle oli vaikea löytää korvaavaa tekemistä. Useat nuoret miesyhteydenottajat nostivat 

erityisesti joukkueurheilun loppumisen yhdeksi keskeiseksi internetin välityksellä tapahtuvaa 

rahapelaamista lisänneeksi tekijäksi. 

PP1: Kyllä, no useemman asiakkaan kans on tullu puheeks just se että he on kokenu sen että 
kun se tylsyys on lisääntynyt, ja ei ollu tekemistä sillon eristysaikana niin sillon se on ollu 
helppo päätyä sinne nettikasinoille. 

Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatussa kyselyssä nousi esiin se, että jotkut asiakkaat olivat 

eristäytyneet sosiaalisista kontakteista. Tämä ja vallitseva tilanne ylipäätään olivat vaikeuttaneet omista 

huolista puhumista muiden ihmisten kanssa. Useat asiakkaat olivat jääneet ongelmiensa kanssa yksin, eikä 

niitä haluttu nostaa esille lähipiirin kanssa, koska ajateltiin, että poikkeuksellisen tilanteen vuoksi 

läheistenkin tilanne oli tavallista vaikeampi. 

Yksi keskeinen Peliklinikan asiakkaiden rahapeliongelmaa pahentanut tekijä oli eristyksen aiheuttama 

ahdistus, joka purkautui rahapelaamiseen. Usea Peli poikki -ohjelman asiakas liitti eristyksen aiheuttaman 

ahdistuksen lisääntyneeseen rahapelaamiseen tai retkahduksiin.  
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T2: Useampi asiakas on kuvannut koronatilanteen alun lisänneen heidän kokemaansa 
ahdistusta ja muutama asiakas on myös liittänyt lisääntyneen ahdistuksen tuolloin 
pelaamisen lisääntymiseen tai repsahtamiseen. 

T4: Asiakkaat ovat eristäytyneempiä, toisille se on ollut hyvä ja toisille huono, jos mietitään 
esimerkiksi kivijalassa pelaamista. Osa on kokenut suurtakin ahdistuneisuutta, joka on vain 
lisääntynyt rajoitusten myötä olemassa olevan ahdistuksen päälle. 

Osalla Peliklinikan asiakkaista koronaan liittyvää ahdistusta on myös pahentanut läheisen sairastuminen 

tai kuoleminen koronaan. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti joidenkin Peliklinikan asiakkaiden 

rahapelaamiseen. 

Yksi Tiltin asiakastyöntekijöistä oli puolestaan huomannut, että osalla Tiltin vuoden 2020 vakikävijöistä 

hyvinvointi oli selkeästi heikentynyt kesän kuluessa ja tämä oli johtanut myös näiden asiakkaiden 

toimintakyvyn heikkenemiseen ja saattanut vaikeuttaa pelaamisen lopettamista. 

Koronapandemiaan liittyvällä eristäytymisellä oli myös positiivisia vaikutuksia osalle Peliklinikan 

asiakkaista. Avohoidon asiakastyöntekijöiden ryhmähaastattelussa nousi esiin se, että koronapandemia 

oli ehkäissyt joillakin asiakkailla kivijalassa tapahtuvaa rahapelaamista myös sen jälkeen, kun 

rahapeliautomaatit oli avattu uudestaan. Vuoden 2020 kevät oli myös hiljentymisen aikaa, jolloin kotona 

vietettiin aikaa. Avohoidon ryhmähaastattelussa nousi esiin, että osa asiakkaista oli viettänyt perheen ja 

läheisten kanssa aiempaa enemmän aikaa ja tämä oli koettu positiivisena muutoksena. 

AT1: Sen vois ehkä sanoo kans ylipäätään mitä nyt sit on kuullu palautteena et jotenkin, miten 
toi, kevätaika on ollu sit semmonen et sit ku siin ollaan käperrytty tavallaan sinne omaan kotiin 
ja neljän seinän sisään et sit siin on eri taval tuntunuki monelle siltä et okei no täähän on ihan 
ok tälläiki et ei tarvii olla koko aikaa menoa. Et täs on nyt erilailla aikaa viettää aikaa perheen 
kans ja niitten läheisten. Vaan et kyl siin on ollu hyvin semmosii, mitä sit ihmiset on rakentanu 
semmost positiivist kokemusta itelleen siitä et löytää sielt niit positiivisia kulmia kyl niit on.  

Eristys on tarjonnut joillekin Peli poikki -ohjelman asiakkaille syyn jäädä kotiin perheen pariin ilman 

velvollisuutta selitellä, miksi halua osallistua sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tämä on voinut tuoda 

helpotusta tilanteeseen, jossa rahapelaamiseen liittyvä häpeä haittaa sosiaalista kanssakäymistä. 

K: Miten koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitustoimet ovat näkyneet asiakkaiden 
elämässä? T3: Kokemukset yksittäisiä: Huojentuneisuutta, kun saa luvan kanssa olla 
eristäytynyt perheen kesken, eikä tarvitse selitellä muille miksei osallistu. Omaan tilanteeseen 
liittyvä häpeä voimakas, eikä tee mieli olla ihmisten ilmoilla. 

Ryhmähaastattelujen ja Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatun avokysellyn vastausten 

perusteella vuoden 2020 kevät, jolloin koronapandemian ensimmäinen aalto oli kiihtymis- ja 

leviämisvaiheessa Suomessa, oli monille Peliklinikan asiakkaille vaikeaa aikaa. Keväällä monien 

Peliklinikan asiakkaiden ihmiskontaktit vähenivät huomattavasti, ja kotiin eristäytyminen aiheutti 

ahdistusta ja tylsistymistä. Osa Peliklinikan asiakkaista koki, ettei voinut keskustella ongelmistaan muiden 

läheistensä ja tuttujensa kanssa. Syksyllä 2020 avohoitoon tuli useita uusia asiakkaita, joiden internetin 

kautta tapahtuva rahapelaaminen oli pahentunut keväällä eristyksen yhteydessä. Myös Tilttiin tuli kesällä 

ensikävijöitä, joilla internetin välityksellä tapahtuva rahapelaaminen oli pahentunut keväällä 

koronapandemian ensimmäisen aallon aikana.  
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Toisaalta kotiin eristäytyminen oli ollut joillekin Peliklinikan asiakkaille positiivinen kokemus, joka oli 

lisännyt perheen kanssa vietettyä aikaa.  Lisäksi joidenkin tilannetta oli helpottanut se, ettei eristyksen 

aikana tarvinnut osallistua sosiaalisiin tilaisuuksiin, jotka koettiin oman tilanteen vuoksi raskaiksi. Monille 

pääasiassa kivijalassa rahapelejä pelaaville asiakkaille eristys helpotti myös pelaamista. Yhtäältä 

peliautomaatit olivat suljettuina keväällä, ja toisaalta niiden avauduttua osa Peliklinikan asiakkaista 

vältteli pelipisteitä koronapandemian vuoksi. 

Talous ja työllisyysvaikutukset: Lomautuksia, irtisanomisia, etätöitä ja taloudellista 

turvattomuutta  

Koronapandemialla on ollut valtavia talousvaikutuksia maailmanlaajuisesti. Koronapandemiaan liittyneet 

rajoitustoimet vaikuttivat suuresti erityisesti palvelualaan ja esimerkiksi ravintolat ja baarit olivat 

suljettuina huhtikuusta 2020 lähtien. Lisäksi hyvin suuri osa toimistotyöstä muuttui etätyöksi ja 

korkeakoulut siirtyivät etäopetukseen.  

Tiltin asiakastyöntekijöiden mukaan palkkatyössä käyvät asiakkaat eivät palanneet Tiltin toimintaan, kun 

Tiltissä palattiin kasvokkaiseen toimintaan 14.6.2020. Tämän vuoksi koronapandemiaan liittyvät 

työllisyysvaikutukset eivät juurikaan nousseet esille Tiltin asiakastyöntekijöiden haastattelussa. Tiltin 

asiakastyöntekijöiden haastattelua lukuun ottamatta koronan pandemian talous- ja työllisyysvaikutukset 

nousivat melko voimakkaasti esiin aineistossa. 

Avohoidossa on ollut vuoden 2020 aikana asiakkaita, jotka on lomautettu tai irtisanottu koronan vuoksi. 

Koronatilanne oli myös vaikeuttanut ennestään pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia. 

Heikko tai epävarma työllisyystilanne oli pahentanut pelaamista ainakin osalla avohoidon asiakkaista. 

AT2: Ja sitten on ne kun tuntu siltä et meil on suhtkoht paljon tommosia ravintolatyöntekijöitä 
että ne on ollu sitten, osa ollu lomautettuna tai.. siinä mielessä elämäntilanne muuttunu. Ja 
joillakin on sekin sitten taas vaikuttanu huonolla tavalla pelaamiseen. Semmosia mulle tulee 
mieleen. 

AT1: Mut ylipäätään ehkä just semmonen, lisänny sitä huolen määrää taloudellist 
turvattomuut ja et just on ollu näit lomautuksii ja, et on ollu epävarmuut tavallaan 
työllistymisen suhteen tai et miten nyt sit jatkos mennee. Just jotkut alat on kärsiny tietysti 
enemmän kun toiset tietty.  

AT2: Joo-o. Joillakin tietysti, on se vaikuttanu taloudellisesti jos on ollu lomautettuna tai mul 
on pari xxxxx työntekijää jotka menettäny työpaikan tai näyttää siltä että ei sen lomautuksen 
jälkeen enää pääse takaisin töihin. Ja on ehkä myös semmosia pitkäaikastyöttömiä joilla on 
ehkä nyt entisestään huonompia viel entistä huonompii noita työllisyysmahdollisuuksia. 
Heidän kans just siitä puhutaan miten tää nyt korona vaikuttaa siihenki asiaan ku työnhakuun.  

Toisaalta avohoidon työntekijöiden haastattelussa nousi esiin myös se, että niillä asiakkailla, jotka olivat 

säilyttäneet työpaikkansa, taloudellinen tilanne saattoi myös parantua koronan vaikutuksesta, koska 

kulutusmahdollisuuksia oli ollut aiempaa vähemmän. 

Peluurin auttavassa puhelimessa ja chatissa yhteydenottajan rahapelaamisesta johtuva huono 

taloudellinen tilanne on normaaliaikanakin yleinen puheenaihe. Vuonna 2020 osa Peluurin auttavaan 

puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneista oli joutunut taloudellisiin ongelmiin jouduttuaan lomautetuksi, 

tai menetettyään työnsä koronapandemian vuoksi. Tulojen äkillinen romahtaminen oli pahentanut 
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ennestäänkin hankalaa taloudellista tilannetta. Osalla Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä 

ottaneista rahapelaaminen oli vähentynyt sen jälkeen, kun he olivat menettäneet palkkatulonsa.  

Palkkatulojen lisäksi Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottavat rahoittavat 

rahapelaamistaan usein velkarahalla. Verrattuna vuoteen 2019 velkarahalla pelaaminen vaikuttaa 

vähentyneen vuonna 2020. Vuonna 2019 60 prosenttia Peluurin auttavaan puhelimen ja chatiin yhteyttä 

ottaneista rahapelaajista oli rahoittanut rahapelaamista lainarahalla (Silvennoinen ja Vuorento 2020, 18), 

kun taas vuonna 2020 tämä osuus oli hieman yli 55,6 prosenttia. Toisaalta työtuloilla rahapelaamista 

rahoittavien osuus oli kasvanut vuodesta 2019, jolloin työtuloilla rahapelaamista rahoitti 47 prosenttia 

Peluurin auttavaan puhelimeen tai chattiin yhteyttä ottaneista rahapelaajista (mt.). Vuonna 2020 

työtuloilla pelaamistaan rahoittavien osuus noin 57,7 prosenttia yhteyttä ottaneista rahapelaajista.  

Vuonna 2019 yhteydenottoja, joissa kävi pelaamisen rahoittaminen joko lainoilla tai pikavipeillä oli 848 

(mts.20), kun taas vuonna 2020 näitä yhteydenottoja oli 698. Lisäksi yhteydenottoja, joissa kävi ilmi 

rahapelaamisesta johtuva yli 10 000 euron velkasumma oli vuonna 2020 262 kappaletta verrattuna 

vuoden 2019 358 kappaleeseen (mt.).   

Vuoden 2020 vaikea taloudellinen tilanne näkyy erityisesti siinä, että sellaiset yhteydenotot joissa käy ilmi 

joko luottotietojen menettäminen tai asunnon menetys tai sen uhka, ovat lisääntyneet vuonna 2020 

selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2018 yhteydenottoja, joissa kävi ilmi luottotietojen menetys, 

oli 132 kappaletta. Näiden yhteydenottojen määrä oli vuonna 2019 231 kappaletta (Silvennoinen ja 

Vuorento 2020, 20) ja vuonna 2020 248 kappaletta. Yhteydenottoja, joissa kävi ilmi asunnon menetys tai 

sen uhka oli vuonna 2018 51 kappaletta, vuonna 2019 80 (mt.) kappaletta ja vuonna 2020 yhteensä 100 

kappaletta. 

Myös Peluurin Peli poikki -ohjelman asiakkaista oli ollut lomautettuna tai menettänyt työnsä ja tämä oli 

vaikuttanut tuloihin ja arkeen. Vuonna 2020 työttömien osuus ei kuitenkaan korostunut Peli poikki                  

-ohjelman asiakkaissa. Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn vuonna 2020 täyttäneistä työttömiä oli 

hieman alle 13 prosenttia. Ero ei ole merkittävä verrattuna Peli poikki -ohjelmaan vuosina 2007–2019 

rekisteröityneisiin asiakkaisiin, joista työttömien osuus on noin 11 prosenttia (Heiskanen ja Nevalainen 

2020, 13). Yhden Peli poikki -ohjelma verkkoterapeutin mukaan työnsä menettäneiden asiakkaiden osuus 

hänen asiakkaistaan on ollut marginaalinen, ja toisen mukaan kokemukset ovat olleet yksittäisiä. 

Yksittäiselle asiakkaalle tulojen menettäminen on voinut olla kuitenkin suuri takaisku. Joillekin Peli poikki 

-ohjelman asiakkaille koronan seurauksena heikentynyt taloustilanne on aiheuttanut toivottomuutta.  

Verrattuna vuoteen 2019 Peluurin Peli poikki -ohjelman asiakkaiden pelaamiseen liittyvät velkasummat 

olivat keskimäärin suurempia. Niistä vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyyn vastanneista, 

joilla oli rahapelaamiseen liittyvää velkaa ja velan suuruus selvisi, 62 prosentilla velkaa oli 10 000 euroa 

tai enemmän. Vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneillä vastaava osuus oli 49 prosenttia (ks. 

Silvennoinen ja Vuorento 2020, 28). Toisaalta niiden osuus joilla on pelaamiseen liittyvää velkaa, on 

hieman pienempi, kuin vuosina 2007 – 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneillä. Vuosina 2007–2019 

Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneistä 82 prosentilla oli rahapelaamiseen liittyvää velkaa (Heiskanen ja 

Nevalainen 2020, 36), kun taas vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneistä 77 

prosentilla oli rahapelaamiseen liittyvää velkaa. Tämä ero saattaa kuitenkin johtua siitä, että kaikki 

seulontakyselyn täyttävät eivät rekisteröidy ohjelmaan, eli ohjelmaan rekisteröityvät asiakkaat ovat 

valikoituneempi joukko ja rahapelaamiseen liittyvä velka saattaa lisätä Peli poikki -ohjelmaan 

rekisteröitymisen todennäköisyyttä.  
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Kuvio 2: Vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneiden ja vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman 

seulontakyselyn täyttäneiden rahapelaamiseen liittyvät velat  

 

Aineistosta kävi myös ilmi se, että huono taloudellinen tilanne on saattanut toimia peliongelmaa 

pahentavana tekijänä, kun taloudellista tilannetta on yritetty paikata pelaamalla. Vuonna 2020 436 

Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottanutta rahapelaajaa ilmoitti rahan voittamisen 

syyksi rahapelaamiselleen. Tämä oli yleisin rahapelaajien ilmoittama syy rahapelaamiselle.  

Toisaalta avohoidossa asiakkaan huono taloudellinen on voinut toimia myös pelaamista hillitsevänä 

tekijänä, kun pelaamiseen käytettävissä olevan rahan määrä on vähentynyt. Esimerkiksi avohoidon 

asiakkaissa oli henkilöitä, jotka eivät olleet pelanneet rahapelejä, koska heillä ei ollut rahaa, mutta 

toisaalta myös osa avohoidon asiakkaista oli pelannut rahapelejä parantaakseen taloudellista tilannettaan  

AT2: Moni kyllä sanoo, että en ole pelannu koska ei oo yhtään rahaa.  

AT1: Joo. Sit taas toisaalt on kuullu kans just se et sit kun tuntuu siltä et ei enää et nyt, nää 
laskut kasautuu ja ei oo rahaa muuta ku se vähä niin sit mennään pelaamaan.  

AT2: Niin kyllä. Varmaan sekä että pitää paikkansa. 

Etätyöhön, etäopiskeluun, lomautuksiin ja työttömyyteen liittyi myös mahdollisuus vuorokausirytmin 

häiriintymiseen. Osa Peliklinikan asiakkaista oli alkanut pelata rahapelejä yöllä etätöihin tai -opiskeluun 
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siirtymisen jälkeen. Tämä tuli esille sekä Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden 

ryhmähaastattelussa, että Peli Poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatun avokyselyn vastauksissa. 

Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin oli tullut yhteydenottoja myös sellaisilta rahapelaajilta, joiden 

pelaamista etätöihin siirtyminen oli rajoittanut, koska he olivat olleet kotona muiden perheenjäsenten kanssa. 

PP3: Niin että jos miettii koronan vaikutuksia niin ehkä sitten, voi olla vaikeuttanut sitä 
lopettamista just se, jos on ollu lomautettuna tai, muuta et sit monet on kokenut, että on liikaa 
sitä vapaa-aikaa et se helpommin lähtee käsistä se pelaaminen. Tai jos on vaan 
etäopiskelussa, eli puuttuu ehkä se arkirytmi. Se pelaaminen hallitsee ehkä enemmän 
ajatuksia.  

PP1: Joo noita opiskelijoita on tullu kyllä jonkun verran. 

K: Onko vuonna 2020 ollut tekijöitä, jotka ovat vaikeuttaneet pelaamisen rajoittamista? 

PP3: Toisille kotona olemisen lisääntyminen on aiheuttanut vuorokausirytmien kääntymisen. 
Ei ole pakko aamulla lähteä, jolloin voi pelata myöhään yöhön. Helppo muutenkin pelata. Toki 
moni on aiemminkin pelannut yöt, tämä ei välttämättä ole suoraan koronaan liittyvä asia. Ja 
toisaalta myös osalle etätyö laittanut pelaamiselle rajoja, kun on kotona muiden 
perheenjäsenten kanssa. 

Koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutukset tulivat esiin Peliklinikan avohoidon sekä Peluurin 

auttavan puhelimen ja chatin sekä Peli poikki -ohjelman asiakastyössä. Kaikissa näissä palveluissa oli 

vuonna 2020 asiakkaita, jotka oli lomautettu, tai jotka olivat menettäneet työnsä koronapandemiaan 

liittyvien rajoitustoimien vuoksi. Koronaan liittyvät lomautukset ja irtisanomiset eivät kuitenkaan 

näkyneet tilastollisella tasolla Peluurin auttavan puhelimen ja chatin ja Peli poikki -ohjelman toiminnassa 

kertyneessä tilastoaineistossa. Vuoteen 2019 verrattuna Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin 

yhteyttä ottaneet rahapelaajat olivat vuonna 2020 rahoittaneet rahapelaamistaan hieman vähemmän 

lainarahalla (ks. kuvio 3), kun taas rahapelaamisen rahoittaminen työtuloilla oli huomattavasti yleisempää 

kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 lähes 58 prosenttia Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä 

ottaneista rahapelaajista rahoitti pelaamistaan työtuloilla, kun vastaava osuus vuonna 2019 oli 47 

prosenttia (ks. Silvennoinen ja Vuorento 2020, 18). Toisaalta taloudellisen turvattomuuden lisääntyminen 

näkyi luottotietojen menettämistä ja asunnon menettämistä tai sen uhkaa koskevien yhteydenottojen 

lisääntymisenä verrattuna vuosiin 2018 ja 2019 (ks. kuvio 3). Luottotietojen menetystä koskevien 

yhteydenottojen lisääntyminen liittyy todennäköisesti kulutusluottojen koron rajaamiseen 10 prosenttiin 

väliaikaisesti vuoden 2020 heinäkuun alussa (HE 53/2020). Kulutusluottojen korkokattoa laskettiin 

väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin. Osa Peliklinikan asiakkaista on velkakierteessä ja korkokaton 

laskeminen on vaikeuttanut pikavippien saamista, jonka seurauksena aiemmin otettuja pikavippejä ei ole 

onnistuttu maksamaan takaisin ja tämä on voinut johtaa luottotietojen menetykseen.  
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Kuvio 3: Peliongelman vakavuudesta kertovat indikaattorit mainintoina kaikissa peliongelmaa koskevissa 

yhteydenotoissa vuosina 2018–2020 

 

Kun tarkastellaan Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneiden pelaajien pääasiallista 

tointa, muutokset vuoteen 2019 eivät ole kovin suuria. Vuoden 2020 aikana tapahtuneet lomautukset 

eivät näy rahapelaajien yhteydenotoissa lähes ollenkaan. Ainoastaan yksi prosentti vuoden 2020 

rahapelaajien yhteydenotoista tuli lomautetulta asiakkaalta. Työttömiltä yhteydenottajilta tulleiden 

yhteydenottojen osuus oli lähes sama kuin vuonna 2019. Suurin muutos vuoteen 2019 on kokoaikaisesti 

työssäkäyvien suhteellisen osuuden kasvaminen 6 prosenttiyksiköllä vuoteen 2019 verrattuna. Etätöihin 

siirtyminen saattaa selittää ainakin osan muutoksesta, koska se on saattanut internetin välityksellä 

tapahtuvaa rahapelaamista ja voinut johtaa aiempaa useampien työssäkäyvien rahapelaajien 

yhteydenottoon. Eläkeläisten tekemien yhteydenottojen osuus laski noin 3 prosenttiyksikköä verrattuna 

vuoteen 2019 ja yrittäjien osuus laski noin 2 prosenttiyksikköä. Muutokset verrattuna vuoteen 2019 ovat 

melko pieniä, mutta eläkeläisten osuuden pieneneminen saattaa selittyä peliautomaattien 

sulkeutumisella ja sillä, että vanhimmat ikäryhmät ja osa kroonisesti sairaista kuuluvat koronan kannalta 

riskiryhmiin, joka on saattanut ehkäistä näiden ryhmien kivijalassa tapahtuvaa rahapelaamista. Vaikka 
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suhteelliset osuudet ovat säilyneet samana, on Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin tehty vuonna 

2020 huomattavasti vähemmän rahapelaajien yhteydenottoja verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2019 

rahapelaajien yhteydenottojen kokonaismäärä oli 1665 kappaletta (Silvennoinen ja Vuorento 2020, 13). 

Vuonna 2020 rahapelaajien yhteydenottajien kokonaismäärä oli 1385 kappaletta. Suuri osa rahapelaajien 

yhteydenottojen määrän laskusta selittyy sillä, että kivijalassa peliautomaatteja pelaavien yhteydenotot 

vähenivät huomattavasti.  

Rahapelaajien pääasiallinen toimi vuosien 2019 ja 2020 yhteydenotoissa 

  2019 2020 

Kokoaikaisesti työssäkäyvä 46 % 52 % 

Osa-aikaisesti työssäkäyvä 4 % 2 % 

Vuorotteluvapaalla, vanhempainvapaalla tai 
sairauslomalla 3 % 3 % 

Lomautettu 0 %  1 % 

Työtön 9 % 8 % 

Opiskelija / koululainen 11 % 12 % 

Eläkeläinen 23 % 20 % 

Yrittäjä 3 % 1 % 

Muu 0 % 2 % 

Yhteensä 99 % 100 % 

Taulukko 1: Rahapelaajien pääasiallinen toimi Peluurin auttavan puhelimen 
ja chatin vuosien 2019 ja 2020 rahapelaamista koskevissa yhteydenotoissa 

 

Peluurin Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneillä oli keskimäärin enemmän pelaamiseen 

liittyvää velkaa, kuin vuonna 2019 ja erityisesti suurten velkasummien osuus korostui vuonna 2020. Yksi 

selitys tälle voi olla internetin kautta tapahtuvan rahapelaamisen korostuminen vuonna 2020.  

Taloudellisen tilanteen heikentyminen koronapandemian seurauksena vuonna 2020 oli toiminut osalle 

Peliklinikan asiakkaista rahapelaamista lisäävänä tekijänä, kun rahatilannetta oli pyritty parantamaan 

rahapelaamisella. Toisaalta osalla Peliklinikan asiakkaista heikentynyt taloudellinen tilanne vähensi 

rahapelaamista, koska pelaamiseen ei ollut käytettävissä rahaa.  

5. Koronapandemian vaikutukset Peliklinikan palveluihin vuonna 

2020 

Tässä osiossa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan yhteydessä toimiviin palveluihin. 

Peliklinikan yhteydessä toimivat palvelut ovat toiminnaltaan hyvin erilaisia ja koronapandemialla ja siihen 

liittyvillä rajoitustoimilla on ollut hyvin esilaisia vaikutuksia eri palveluiden toimintaan. Eniten pandemia 

ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet Tieto- ja tukipiste Tiltin toimintaan ja Peliklinikan 

avohoitoon, joiden toiminta on normaalioloissa kasvokkaista. Pandemialla on ollut vähemmän vaikutuksia 

etänä toimiviin Peluurin auttavan puhelimeen ja chattiin, sekä Peluurin Peli poikki -ohjelmaan.  
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Peliklinikalla toimivat kasvokkaiset palvelut  

Peliklinikan kasvokkaisiin palveluihin kuuluvat Tieto- ja tukipiste Tiltti ja Peliklinikan avohoito. Sekä Tiltti 

että Peliklinikan avohoito sijaitsevat Peliklinikan tiloissa Helsingin Hakaniemessä.  

Tieto- ja tukipiste Tiltti 

Kaikista Peliklinikan yhteydessä toimivista palveluista koronapandemia on vaikuttanut eniten Tiltin 

toimintaan. Tiltin toiminnassa on monia tekijöitä, jotka ovat tehneet siitä erittäin haavoittuvaisen 

pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten vaikutuksille. Tiltin toiminta on matalan kynnyksen kasvokkaista 

toimintaa ja se perustuu pitkälti vertaistukeen. Tiltin asiakkaiden yhteystietoja ei kerätä Tiltin toiminnan 

yhteydessä. Tämän vuoksi koronatilanteen aiheuttamista muutoksista tiedottaminen asiakkaille oli 

hankalaa. Toiminta on voimakkaasti sidoksissa tiettyyn paikkaan ja tilaan ja perustuu ihmisten väliseen 

kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Tilallisuus ja toiminnan paikantuminen tiettyyn paikkaan muodostavat 

merkittävän ongelman koronapandemian kannalta. Yhtäältä Tiltin toimintaan osallistuakseen asiakkaan 

on tultava paikan päälle tilanteessa, jossa julkisen liikenteen käyttäminen voi johtaa tartunnan saamiseen. 

Toisaalta vuorovaikutus ja ryhmäytyminen Tiltin tilassa on merkittävä osa toimintaa ja turvaväleillä ja 

kohonneilla hygieniaan liittyvillä vaatimuksilla on ollut suuri vaikutus Tiltissä tapahtuvaan 

ryhmätoimintaan ja Tiltin tilan viihtyisyyteen. 

Tilttiin tehtyjen käyntien määrä väheni vuonna 2020 merkittävästi verrattuna vuoteen 2019. Tilttiin tehdyt 

yksittäiset käynnit on esitetty taulukossa 2. Osa Tiltin toimintamuodoista on yhdistetty taulukossa pienten 

kävijämäärien vuosi. 

Tiltin kävijämäärät vuosina 2019 ja 2020 

  2019 2020   

  n Prosentti n Prosentti Muutos 

Avoimet ovet 1168 48,4 % 464 49,1 % - 60,3 % 

Puuhaperjantai 315 13,0 % 131 13,9 % - 58,4 % 

Vertaisrinki 559 23,2 % 173 18,3 % - 69,1 % 

Teemavertaisrinki 243 10,1 % 109 11,5 % - 55,1 % 

Läheisten vertaisrinki ja 
läheisten avoimet ovet 68 2,8 % 34 3,6 % - 50,0 % 

Muu toiminta 61 2,5 % 14 1,5 % - 77,0 % 

Etätoiminta 0 0,0 % 20 2,1 %   

Yhteensä 2414 100,0 % 945 100,0 % - 60,9 % 

Taulukko 2: Tilttiin tehdyt yksittäiset käynnit vuosina 2019 ja 2020 
 

Vuoteen 2020 verrattuna Tilttiin tehtiin vuonna 2020 huomattavasti vähemmän käyntejä. Kaikista Tilttiin 

vuonna 2020 tehdyistä käynneistä 302 kappaletta, eli noin 32 prosenttia vuoden 2020 aikana Tilttiin tehtyjen 

käyntien kokonaismäärästä, tehtiin ennen kasvokkaisen toiminnan jäämistä tauolle 12.3.2020. Tiltin 

kävijäkunta vaihtui lähes kokonaan kasvokkaisen toiminnan jatkuttua 15.6.2020. Loppuvuoden käynneistä 

ainoastaan 22 kappaletta, eli noin 3 prosenttia kaikista Tilttiin tehdyistä uusintakäynneistä oli sellaisten 

asiakkaiden tekemiä, jotka olivat käyneet Tiltissä ennen kasvokkaisen toiminnan jäämistä tauolle.  
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Myös ensikävijöiden määrä oli vuonna 2020 huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 

Tilttiin tehtiin 163 ensikäyntiä, kun vuonna 2020 ensikäyntejä oli 66 kappaletta. Tiltin vuoden 2020 

ensikäynneistä 25 kappaletta tehtiin ennen Tiltin kasvokkaisen toiminnan keskeytymistä. Tämä on lähes 

38 prosenttia Tilttiin vuonna 2020 tehdyistä ensikäynneistä. Pelaajien ensikäyntejä Tilttiin tehtiin vuonna 

2019 102 kappaletta ja vuonna 2020 51 kappaletta. 

Tiltin vuoden 2020 pelaajaensikävijöiden pääasiallinen pelikanava erosi hieman vuodesta 2019. Vuonna 

2019 noin 44 prosenttia pelasi rahapelejä pääasiassa internetin välityksellä ja 31 prosenttia pääasiassa 

kivijalassa. Vuoden 2020 pelaajaensikävijöistä 57 prosenttia pelasi rahapelejä pääasiassa internetin 

välityksellä ja 25 prosenttia pääasiassa kivijalassa. Suurempi muutos tapahtui pelaajaensikävijöiden 

pääasiallisissa ongelmia aiheuttavissa pelityypeissä. Automaatti-, arpa ja numeroarvotavetoinen 

pelaaminen oli Tiltin pelaajaensikävijöiden yleisin pääasiallinen ongelmia aiheuttava pelityyppi. Vuonna 

2019 61 prosenttia pelaajaensikävijöistä ilmoitti automaatti-, arpa ja numeroarvontavetoisen pelaamisen 

pääasialliseksi ongelmia aiheuttavaksi pelityypiksi. Vuonna 2020 tämä osuus oli 45 prosenttia. Niiden 

pelaajaensikävijöiden, joiden pääasiallinen ongelmia aiheuttava pelityyppi on urheiluvedonlyönti- tai 

hevospelivetoinen pelaaminen, osuus kasvoi vuoden 2019 8 prosentista vuoden 2020 24 prosenttiin. Näitä 

pelaajaensikävijöitä oli vuonna 2020 myös määrällisesti enemmän, kuin vuonna 2019. Tämä pelityyppi on 

ollut Tiltin historian aikana pelaajaensikävijöiden toiseksi yleisin pääasiallinen ongelmia aiheuttava 

pelityyppi ja sen osuus on vaihdellut suuresti eri vuosien välillä (ks. Heiskanen ja Nevalainen 2020, 30), joten 

muutos vuoteen 2019 verrattuna ei ole poikkeuksellinen, varsinkin jos otetaan huomioon vuoden 2020 

pelaajaensikävijöiden poikkeuksellisen pieni määrä. On kuitenkin huomionarvoista, että tämä muutos on 

tapahtunut vuonna 2020 tapahtuneesta vedonlyöntikohteiden määrän supistumisesta huolimatta. 

Vuoden 2020 alussa Tiltin toiminta käynnistyi normaalisti joulutauon jälkeen 8.1.2020. Koronapandemian 

edetessä keväällä Tiltin kasvokkainen toiminta keskeytettiin 12.3.2020 alkaen ja sulku jatkui 14.6.2020 

asti. Sulun aikana Tiltti siirtyi kokonaan etätoimintaan. 15.4.2020 Tiltissä käynnistettiin Avoimien ovien 

ryhmächat. Tiltin perheklubin kokoontumiset siirtyivät verkkovälitteiseen Zoom-palveluun ja ainoastaan 

yksi Tiltin Perheklubin tapaamiskerta jäi kasvokkaisen toiminnan loppumisen vuoksi välistä. Kesäkuussa 

Tiltissä alettiin järjestää Zoom-palvelun välityksellä Zoom-vertaisrinkiä. Zoom-vertaisrinki toteutui 

kesäkuussa Zoom-palvelun välityksellä kautta kaksi kertaa, mutta Zoom-vertaisrinkiin ei tullut asiakkaita 

kumpanakaan kertana.  

Tiltti palasi rajoitetusti kasvokkaiseen toimintaan 15.6.2020, jolloin Avoimet ovet käynnistettiin uudelleen 

ja Puuhaperjantait käynnistyivät uudelleen ulkotoimintana. Poikkeusaukiolot jatkuivat 2.8.2020 asti, 

jolloin Tiltti palasi lähes normaaleihin aukioloaikoihin. Kuitenkin Zoom-vertaisringit ja Perheklubi 

kokoontuivat etänä kesällä. Kasvokkaiseen toimintaan palaamiseen liittyi koronarajoitusten käyttöönotto, 

ja Tiltin tiloissa tehtiin suuria muutoksia, jotta turvavälien säilyttäminen oli mahdollista.  

Elokuussa Tiltissä palattiin lähes normaaleihin aukioloaikoihin, ja kasvokkaiset Vertaisringit käynnistyivät 

elokuun alussa. Perheklubit järjestettiin kuitenkin edelleen Zoom-palvelun välityksellä. Koronatilanteen 

pahentumisen myötä Tiltin kasvokkainen toiminta lakkasi lähes kokonaan 30.11.2020. Ainoastaan kaksi 

kertaa viikossa järjestettävät Avoimet ovet jatkui kasvokkaisena. Vertaisrinkiä järjestettiin Zoom-palvelun 

välityksellä joka toinen viikko, mutta Zoom-vertaisrinki tavoitti hyvin vähän asiakkaita. Seuraavaksi 

tarkastellaan yksityiskohtaisemmin koronapandemian vaikutuksia Tiltin toimintaan. 
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Koronapandemian ensimmäiset vaikutukset Tiltin toimintaan havaittiin alkukeväällä 2020 

koronatilanteen pahentuessa Suomessa, kun koronan kannalta riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat jäivät pois 

Tiltin toiminnasta.  

TT2: Ehkä siis käytännössä se ensimmäinen tietyst oli se että, ku sitä koronaa rupes esiintyy 
enemmän ja meillä on kävijöis jonku verran riskiryhmäläisiä niin alkukevääst jo ihmisiä tippuu 
selkeesti pois.  

Vanhimpien asiakkaiden suhteellinen osuus väheni vuonna 2020 noin 10 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 

verrattuna. Tilttiin vuonna 2020 tehdyistä käynneistä yli 65-vuotiaiden tekemiä käyntejä oli ainoastaan 

noin 13 prosenttia kaikista Tilttiin vuonna 2020 tehdyistä käynneistä. Vuonna 2019 yli 65-vuotiaiden 

käynnit muodostivat noin 23 prosenttia kaikista Tilttiin tehdyistä käynneistä. 

Tiltin toiminnan kannalta käännekohta oli 12.3.2020, jolloin kasvokkainen toiminta lopetettiin 

koronapandemian edetessä ja Tiltin asiakastyö katkesi hetkeksi kokonaan. Tiltin Perheklubin tapaamiset 

siirrettiin Zoom-verkkopalveluun ja ainoastaan yksi Perheklubin tapaamiskerroista jäi kasvokkaisen työn 

loppumisen vuoksi välistä. Avoimien ovien tilalle tuli Avoimet ovet ryhmächat 15.4.2020 ja Vertaisrinki ja 

Läheisten vertaisrinki siirtyivät Zoom-verkkopalveluun. Asiakkaiden tavoittaminen Tiltin uusiin 

etäpalveluihin oli kuitenkin haastavaa, koska asiakkaille ei voinut tiedottaa palveluissa tapahtuneista 

muutoksista suoraan, eikä ollut keinoa saada tietoa siitä, tavoittiko viestintä Tiltin asiakkaat. Tiedottamiseen 

liittyvät hankaluudet johtuivat siitä, ettei Tiltin asiakkaiden yhteystietoja kerätä, jonka vuoksi asiakkaisiin ei 

voida olla suoraan yhteydessä, eikä ole mahdollista selvittää, onko tieto tavoittanut asiakkaat. 

TT2: mut se suurin tuli sitte siin vaiheessa, kun iski se lockdown, eli kun mehän ollaan matalan 
kynnyksen paikka eikä me kerätä, ihmisten tietoja ni sen jälkeen meil ei ollu mitään 
mahdollisuutta tavottaa niit ihmisiä, kun toivoo vaa et ne lukee sitä mitä me laitetaan lapulla 
oveen tai mitä me laitetaan meijän nettisivuilla se oli ehkä se isoin asia siin kohassa. Elikkä sit 
ku me yritettiin lanseerata nettipalveluja niin, me ei voitu mainostaa niitä niille meijän 
vakikävijöille vaan toivottii et ne nappaa ne jostain, eikä napanneet. 

Asiakkaita tavoitettiin hyvin vähän uusien etäpalveluiden kautta keväällä 2020. Tiltin 

asiakastyöntekijöiden mukaan asiakkaat katosivat siinä vaiheessa, kun Tiltissä siirryttiin kasvokkaisista 

palveluista etäpalveluihin. Tämä ei kuitenkaan koskenut Tiltin Perheklubia, jonka siirtyminen Zoom                 

-alustalle onnistui hyvin.  

K: Okei, niistä sillon ku te olitte etäpalveluissa ni miten se näky siinä asiakasprofiilissa? 
Ilmeisesti teil oli paljo vähemmän asiakkaita myös.  

TT2: Meillä   

TT1: No eipä juuri ollenkaan.  

TT2: Joo   

TT1: Melkein tyhjäkäyntiä kaikki siis Zoom ei vetäny ollenkaa se chatihan oli semmonen et siel 
oli yks kaks meijän ensikävijää ja sitte oisko ollu yks kaks tai kolme, ihan et tuli vaa linjoille mut 
siis käytännöllisesti katsoen kaikki katos, ei meil ollu minkäänlaista vois sanoo, et meil oli joka 
sähköses palvelus jotain toimintaa et ei todellakaan. 
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Vuonna 2020 Avoimien ovien ryhmächat tavoitti ainoastaan 14 asiakasta, ja Zoom Vertaisrinki ja Zoom 

Läheisten vertaisrinki tavoittivat yhteensä 6 asiakasta. Tiltin etätoimintaan osallistuneiden asiakkaiden 

pieni määrä ei välttämättä johdu ainoastaan siitä, etteivät asiakkaat saaneet toiminnasta tietoa. Peluurin 

auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden ryhmähaastattelussa nousi esille, että moni 

yhteydenottaja, joka olisi kaivannut vertaisryhmiä, ei halunnut osallistua etäyhteyden välityksellä 

toimiviin ryhmiin, vaikka kasvokkainen asiakastyö ei pandemian vuoksi ollut mahdollista. 

Tiltin kasvokkainen toiminta käynnistyi uudestaan 15.6. 2020. Kävijöiden määrä oli tauon jälkeen selvästi 

pienempi kuin aiempina vuosina. Vuonna 2020 Tilttiin tehtiin yhteensä 66 ensikäyntiä ja 25 näistä 

ensikäynneistä tehtiin 8.1.–11.3.2020 välisenä aikana, eli ennen Tiltin kasvokkaisen toiminnan keskeytymistä. 

Noin 38 prosenttia Tiltin vuoden 2020 ensikäynneistä ja noin 40,5 prosenttia (302 käyntiä) kaikista Tilttiin 

tehdyistä käynneistä tehtiin ennen kasvokkaisen toiminnan jäämistä tauolle 12.3.2020.  Tiltin käyntien määrä 

oli kuitenkin jo alkuvuonna selvästi pienempi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Vuonna 2019 

vastaavana ajanjaksona oli ollut 40 ensikäyntiä ja käyntien yhteismäärä oli 419 käyntiä.  

Ryhmähaastattelussa Tiltin asiakastyöntekijät painottivat erityisesti sitä, että kasvokkaisen toiminnan 

jatkumisen jälkeen Tiltissä kävi vähän, tai ei lainkaan säännöllisesti työssä käyviä asiakkaita. Tiltin 

asiakastyöntekijät epäilivät tämän johtuvan siitä, että etätöihin siirtymisen vuoksi potentiaaliset asiakkaat 

eivät enää liikkuneet kodin ulkopuolella entiseen tapaan. 

TT2: …nyt ollaan koko ajan eletty korona-aikaa että osahan ei sitte ole tullu takasin varmaa 
osiks sen takia että ne jotka on, etätöissä esimerkiks kauempana ettei kulje Helsingissä ni 
tuskin lähtee Tiltin takia Helsinkiin ja sit siel on niitä riskiryhmäläisii jotka on varmaan sen takia 
ollu sitten osa varuillaan. 

TT2: … jos sä teet etätöitä kotona ja sä liikut kaupan ja kodin välii pääsääntösesti ni sä et ehkä 
lähde ihan niin reippaasti jonneki Tilttiin, vielä jos lasketaan se, et sä olekaan Helsingistä. Niin 
täs on aika monta asiaa myös sit minkä takia ne ehkä painottuu. 

Lisäksi toiminnasta jäivät pois kävijät, jotka olivat jo aiemmin onnistuneet lopettamaan oman 

pelaamisensa, eivätkä siten tarvinneet aktiivista tukea pelaamisen hallintaan. Nämä kävijät ovat toimineet 

tukena ja esimerkkinä kävijöille, joiden toipuminen ei ole ollut yhtä pitkällä.  

TT4: Jos pohditaa hetki sitä et ketä meillä nyt käy versus vuoteen 2019 ni mun oma ajatus on 
se tai varmaan teidänki on mutta, oma ajatus on se, että se meijän ikään ku vähän pidempään 
jo toipumisessa olleet, on poistunu ni sellaset tietynlaiset hyvät roolimallit ja esikuvat siitä et 
hei täällä voi oikeesti saada aikaseks jotain työskentelyllä. 

Tiltin asiakastyöntekijöiden ryhmähaastattelussa nousi esille, että muiden kasvokkaisten palveluiden 

sulkemisen vuoksi Tiltissä on käynyt asiakkaita, joiden pääasiallinen ongelma ei ole enää raha- tai 

digipelaaminen. Nämä asiakkaat ovat saaneet Tiltissä apua ja tukea myös ongelmiinsa, jotka eivät liity 

raha- tai digipelaamiseen.  Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että Tiltissä käytävät keskustelut ovat 

siirtyneet osittain pois ongelmallisesta raha- ja digipelaamisesta. Toisaalta on positiivista, että nämä 

asiakkaat ovat kokeneet Tiltin turvalliseksi palveluksi ja ovat saaneet apua. Toisaalta tämä on kuitenkin 

vienyt resursseja rahapelaamiseen liittyvien ongelmien käsittelyltä. 

Tiltin tilaan täytyi tehdä useita muutoksia ennen kasvokkaisen toiminnan jatkumista, jotta Tiltin 

toiminnoissa oli mahdollista noudattaa koronapandemian vaatimia turvavälejä. Näillä muutoksilla on ollut 
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suuri vaikutus Tiltissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Turvavälien säilyttämisen vuoksi Tiltin tilasta 

poistettiin siellä aiemmin sijainneet sohvat. Tiltin tila menetti muutosten vuoksi kodikkuuttaan ja siitä tuli 

kaikuva. Muutokset tilassa ovat vaikeuttaneet Tiltissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

TT2: Mutta kyllä se avoimien nimenomaan se, että otettiin sohvaryhmät pois ja jouduttiin 
pöydät poistamaan, ensinnäki siit tilast tuli kauheen kaikuva, joka tekee sen et ku se meijän 
normaali avoimet ovet on se et ihmiset ryhmittyy pienemmiks ryhmiks, ja keskustelee 
keskenään niin nyt vaikka siel sitten tulee kaks ryhmää jotka keskustelee keskenään ni aika 
vaikeeta se on, koska sitten taas ei meinaa kuulla edes sitä omaa ryhmää jos se toinen ryhmä 
on vähä kovempiääninen. Elikkä sit se meijän avoimien idea, että ne voi tulla ottaa kahvikuppii 
ja jutella keskenään ni se vähän niin kun-, sen kodikkuuden lisäksi ne varmaa aiheutti sitä ett 
sinne ei sitten enää tulla muut ku ne tietyt ihmiset viettää aikaa, et se ei oo kauheen 
houkutteleva.   

Rajoitusten vuoksi Tiltissä jouduttiin luopumaan myös palapeleistä ja muusta oheistoiminnasta, joka 

toimivat kiinnekohtana asiakkaiden väliselle vuorovaikutukselle. 

Tilaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti Tiltin Avoimiin oviin. Aiemmin ensikävijä on ohjattu 

johonkin pienempään ryhmään. Kävijöiden ryhmäytyminen tilanteessa, jossa joudutaan noudattamaan 

turvavälejä tilassa, joka on muuttunut aiempaa kaikuvammaksi ei kuitenkaan onnistunut yhtä hyvin kuin 

ennen tilassa tehtyjä muutoksia. 

TT1: Kyllä ja jos vertaa aikasempaan jos ottaa vaikka esimerkin siitä että, aikasemmin tässä 
mainitsit 2019 ni jos  nyt puhutaan vaikka siitä ni jos meille tuli ensikävijä ovesta sisään, ni 
mehän pystyttiin saattelemaan se johonkin ryhmää vaikka et me nähtiin että siellä pari puhuu 
keskenään ni voitiin vaikka sanoo et hei, tässä on nyt TT4 uusi kävijä ja he otti sen vastaan ja 
rupes keskustelee ni tää elementti puuttuu meilt kokonaan me ei pystytä saattelemaan siinä 
avoimissa enää ensikävijää johonkin, et hei jutelkaa te tai tiedetään vaikka jostain kävijästä et 
hei nää matchais tosi hyvin näil on vähä samoja, ni se on kyl nyt se mikä meilt avoimist puuttuu 
kokonaa.  

Koronapandemian pahennuttua syksyllä Tiltissä otettiin käyttöön kasvomaskipakko, jonka yhteydessä 

luovuttiin kävijöille tarjottavista tarjoiluista. Tarjoilut ovat olleet tärkeitä Tiltin kävijöille ja asiakkaat ovat 

kommentoineet niiden puuttumista.  

TT3: Sekä siis tarjoilut on ollu millo mitäki et kahvi ja tee on nytte, maskipakkoon asti eli tähän 
syksyyn asti ollu tarjolla mutta myös meil on ennen ollu tarjolla jotai hedelmää tai muuta 
pikkupurtavaa ja niitä on jouduttu myös rajaamaan ja, seki on ollu joilleki kävijöille kuitenki 
ihan semmone oleellinen tai tärkeä asia et nyt ei oo mitää syötävää. 

Puuhaperjantaissa on käynyt hyvin vähän kävijöitä verrattuna aiempiin vuosiin. Joillakin kerroilla on 

käynyt vain yksittäisiä kävijöitä. Puuhaperjantai järjestetään perjantaisin kello 11–14. Puuhaperjantain 

ajankohdan vuoksi toimintaan on osallistunut ennen koronapandemiaa pääasiassa jo työiän ylittäneitä 

kävijöitä ja muita koronariskiryhmiin kuuluvia, jotka ovat välttäneet koronapandemian aikana 

kasvokkaisia palveluita.   

Suuri vaikutus on ollut myös sillä, että Puuhaperjantaissa on jouduttu luopumaan ruoan valmistuksesta 

yhdessä. Tiltin asiakastyöntekijöiden mukaan perjantaisella ruokailulla on ollut suuri merkitys 
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Puuhaperjantaissa käyville asiakkaille. Kun ruokaa ei ole ollut tarjolla, on osa asiakkaista voinut jättää 

tulematta Puuhaperjantaihin. 

TT1: Ja sitte mä oisin viel puuhaperjantaista muutaman sanan sanonu elikkä tohon, mitä TT3 
sanoit niistä tarjoiluista ni siihenhän on oleellisena asiana liittyny se ruokailu ja yhdessä 
ruuanlaitto, et nyt mun mielest puuhaperjantai on joutunu testiin tietyl tavalla koska se 
ruokailu on jouduttu sieltä poistamaan, et sit on ollu vaan joitain pientä yksittäispakattua 
keksiä ja smootia pieniä pillimehuja niin sanotusti. 

Et se ydin minkä takii se on aikoinaan perustettu on se, et jotain muuta pelaamisen tilalle, niin 
kyl sen näkee et se ruokailu vaan on tosi tärkee sitte vaikka yhdessä suunnitellaan ni silti 
ihmisiä ei tule paikalle, et se on kyllä kokenu ihan valtavan kadon. 

Peliklinikan yhteydessä toimivien palveluiden välinen yhteistyö on toiminut aiempina vuosina erittäin 

hyvin, koska palvelut sijaitsevat samassa tilassa. Etätöihin siirtyminen on kuitenkin hankaloittanut hieman 

tiedonkulkua. Tiltin työntekijät nostivat myös esiin sen, että Peliklinikan avohoidon aikojen varaaminen 

Tiltin kävijöille on ollut hankalaa avohoidon pitkän jonon vuoksi. Pahimmillaan aikoja on saanut vasta 

kuukausien päähän. Tämä on ollut ongelmallista erityisesti niiden ensikävijöiden kohdalla, jotka eivät ole 

halunneet osallistua kasvokkaiseen vertaisryhmätoimintaan koronapandemian vuoksi. 

Peluurin auttavaan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden mukaan Tiltin kaltaiselle vertaisuuteen 

perustuvalle kasvokkaiselle ryhmätoiminnalle olisi ollut tarvetta koronasulun aikana. Kun Peluurin 

auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneille asiakkaille oli ehdotettu Tiltin Zoom-ryhmiä, eivät 

nämä olleet kiinnostuneita etätoiminnasta. 

PP1: Niin määkin mietin että mitenhän tää ois nyt näkyny, tosiaan noissa kasvok-.. No 
tietenkin noi vertaistukiryhmät. Mut ei musta tunnu siltä että mitenkään asiakkaat ois 
erityisesti ottanut puheeksi sitä että nyt kun ei pääse nä-.. Kyl näitä itse asiassa on joo nyt kun 
mietin niin jonkun verran on tosiaan niitä jotka ois halunnu niihin vertaistukiryhmiin, mut niitä 
ei oo ollu. Ja sit ei oo ollu sen tyyppinen et haluais mihinkään Zoom-ryhmään tai mihinkään 
muuhun niin, heitä on tietysti jonkun verran ollu.  

Tiltin toiminnassa on monta tekijää, jotka ovat tehneet siitä erityisen haavoittuvaisen koronapandemian 

kannalta. Tiltin toiminta on kasvokkaista ryhmätoimintaa, jossa asiakkaat kohtaavat uusia ihmisiä. Pelkkä 

Tiltin toimintamuoto tekee sen haavoittuvaksi pandemia-aikana. Pandemia-aikana kasvokkaiseen 

ryhmätoimintaan osallistuminen aiheuttaa riskin, vaikka turvaväleistä on huolehdittu. Lisäksi koronaan 

liittyvillä rajoituksilla oli negatiivinen vaikutus Tiltin toimintaan ja Tiltissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. 

Avohoito 

Toinen palvelu johon koronapandemia on vuonna 2020 vaikuttanut melko paljon on ollut avohoito. 

Vaikutukset eivät kuitenkaan ole olleet yhtä suuria kuin Tiltissä.  Ennen koronapandemiaa avohoito on 

ollut kasvokkaista ja tapahtunut Peliklinikan tiloissa Hakaniemessä. Koronatilanteen pahennuttua vuoden 

2020 keväällä asiakastapaamiset toteutuivat pääasiassa puhelimen tai etäyhteyden välityksellä, mutta 

tässä oli työntekijäkohtaisia eroja. Vuoden 2020 kesäkuussa, kun koronapandemian ensimmäinen aalto 

oli ohi, kasvoi avohoidon kasvokkaisten asiakastapaamisten osuus.   

Etätapaamisiin siirtyminen on haastateltujen asiakastyöntekijöiden mukaan vaikuttanut jonkin verran 

vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja tehnyt työstä joiltakin osin vaikeampaa ja raskaampaa aiempaan 
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verrattuna.  Etätapaamisiin siirtymisen vaikutukset ovat olleet asiakkaiden kannalta erilaisia. Joillekin 

asiakkaille etätyöskentely on toiminut hyvin, kun taas toisille asiakkaille etätyöskentely ei ole sopinut yhtä 

hyvin. Osa asiakkaista on tämän vuoksi halunnut pitää taukoa siihen asti, että kasvokkaiset tapaamiset 

ovat tulleet jälleen mahdollisiksi.  

Keväällä valtaosa avohoidon asiakastyöstä muuttui etätyöksi. Asiakastapaamiset tapahtuivat pääosin 

puhelimen välityksellä. Tässä oli kuitenkin työntekijäkohtaisia eroja, ja osalla työntekijöistä oli myös 

kasvokkaisia asiakastapaamisia myös vuoden 2020 keväällä.  

AT1: Siin oli tavallaan semmonen pätkä tossa keväällä kun siirryttiin, pitkälti noin vaan 
etäpalveluihin. Eli käytännössä varmaan valtaosa niistä käynneistä toteutu puhelimen päästä. 
Mä en tiiä meniks se, olitteks te AT3:n kanssa silleen pelkästään etänä sit jonkun aikaa? Mä 
tykkään et AT:3:lla oli, melkein läpi sen kevään joitain kasvokkaisii kävijöitä?  

AT2: Oli joo ja mullakin oli joitakin. Tai hetkinen ei kun mulla tais myös olla niin et mä sitten 
kaikille ensin tarjosin puhelun. 

Avohoidon asiakastapaamiset tapahtuivat pääasiassa etänä maaliskuusta kesäkuuhun, jonka jälkeen 

avohoidossa palattiin enenevässä määrin kasvokkaiseen asiakastyöhön.  

AT1: Se oli varmaan siitä mä sanoisin siitä maaliskuusta sinne kesäkuun alkuun mitä ainaki ite, 
siis hyvin pitkälti puhelimen kautta tavallaan sit nää käynnit. Se oli semmonen keskeinen 
muutos siinä työskentelytavassa. Sit oli joitain asiakkaita joitten kans mentiin Teamsin kaut ja 
ehkä sit joitain joitten kans sit tavattiin kasvotusten. En mä nyt tiiä muistanks mä enää ees 
kuin tarkkaan sitä mut et … Sanon et siin kesäkuun korvilla sit rupesin tarjoomaan enemmän 
tavallaan jotenkin niit kasvokkaisii käyntei sit rupes mä aattelen se kesä oli vähän silleen fifty 
fifty et puolet ehkä puhelimes ja puolet kasvotusten sit. 

Vuoden 2020 syksyllä koronatilanteen pahentuessa kasvokkaisissa asiakastapaamisissa otettiin käyttöön 

kasvomaskit. Syksyllä avohoidossa siirryttiin myös enenevässä määrin takaisin etätapaamisiin. 

AT1: Sit taas, muutama viikko sit tuli tää maskit käyttöön täs noin kasvokkaises työs. Ja on sitä 
ennenki ollu asiakkail mahdollisuus pyytää, et mennään maskeilla tavallaan sitten et meil ollu 
ihan maskei tääl mut käytännös sitä sit ei kuitenkaan oo kauheesti tapahtunu et jengi ois 
halunnu maskin kans tohon vastaanottotilanteeseen tulla ku siinä on kuitenki ne turvavälit 
voitu pitää. Mut sit ton uuden suosituksen myötä niin sit siirryttiin niihin maskien käyttöön ja 
sit aika nopeesti sit tuliki jo ohjeistus jos suositeltiin tavallaan etätyöhön siirtymistä 
mahdollisuuksien mukaan. Kasvokkaisii käyntei edelleen on ollu niitten maskien kans mut, 
itellä ainaki valtaosa on siirtyny ny puhelimeen ja se on ollu se mitä sit on ite kans asiakkail 
lähtökohtasesti, ollu tarjoamassa. 

Etätyöhön siirtymisellä oli melko suuria vaikutuksia asiakastyöhön. Yksi keskeinen ongelma liittyi tilaan, 

joka asiakkaalla oli käytettävissään. Jos asiakas asui yhdessä jonkun muun kanssa, keskusteluun sopivaa 

yksityistä tilaa on voinut olla vaikea löytää. Osa asiakkaista meni esimerkiksi autoon tai ulos puhumaan 

avohoidon asiakastyöntekijän kanssa. 

AT1: Kyl se paljon jakaa jengii mä aattelen et joilleki se puhelintyöskentely sopii ja joillekin 
vähän huonommin. Siin on monta eri tasoo yks on tavallaan semmonen käytännön taso just 
et onks sil ihmisel oikeen semmonen paikka siel jossain, kotona jotenki siin omas arjessaan 
semmonen ihan tila minkä voi sit jotenkin ottaa tavallaan terapeuttiseen käyttöön. Just et jos 
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on ikään ku, asuu poikaystävän kanssa jossain yksiössä niin sit täytyy häätää toinen pihalle tai 
sit täytyy, tai joku on menny omaan autoon puhumaan johonkin parkkikselle istumaan tai 
lähteny ulos kävelylle. Jotenki niist tulee aika luovii niist tilaratkasuist ja se on vähän 
semmonen mitä on oppinu arvostamaan tietenki et on semmonen tila mihin tulla sit jotenki 
tavallaan tekemään tämmöst tietyl tapaa arkaluontoist työtä. 

Joillekin asiakkaille olisi ollut tärkeää olla samassa tilassa avohoidon asiakastyöntekijän kanssa, kun taas 

toiset pitivät etätapaamisia kätevinä, koska ei tarvinnut erikseen lähteä tapaamiseen. Osa asiakkaista 

halusi pitää tauon, kun kasvokkaiset tapaamiset eivät onnistuneet koronatilanteen vuoksi. 

AT2: Niin mulla on hyvin samanlaisia kokemuksia. Silloin keväällä oli semmosia asiakkaita 
jotka halus pitää tauon kun ei se puhelinkeskustelu ei oikein tuntunu hyvältä. 

Vanhojen asiakkaiden kanssa etätapaamisiin siirtyminen sujui helposti, kun taas etenkin etänä tapahtuvat 

ensitapaamiset koettiin raskaiksi. Osa asiakkaista halusi myöhemminkin jatkaa etätapaamisia. Tämä 

kuitenkin muutti asiakastyöntekijän mukaan hieman tapaamisten luonnetta. Etätapaamiset ovat 

keskittyneet näiden asiakkaiden kohdalla pelaamattomuuden ylläpitoon ja kuulumisten kyselyyn. 

AT2: Osa mulla on ehkä pari semmosta asiakasta nyt tällä hetkellä joilla, jotka halus pitää sen 
sillä tavalla et puhutaan vaan puhelimessa ja heille se on nyt enemmän semmosta että kerran 
kuussa jutellaan nopeasti vaan ikään kuin semmonen tsekkaus että on vielä pelaamatta niin 
siinä vähän on ehkä myös sen keskustelun tarkoitus vähän muuttunu, kun puhutaan 
puhelimessa niin sit se on vaan semmonen, käydään lyhyesti vaan kuulumiset läpi. 

Työntekijän kannalta etätapaamiset ovat olleet hankalampia ja raskaampia kasvokkaisiin 

asiakastapaamisiin verrattuna. Kasvokkaisissa tapaamisissa on yhden asiakastyöntekijän mukaan 

helpompi pysyä mukana tunnetasolla. 

AT1: Mut kyl se vaikuttaa et mä huomaan kans et työntekijänä sitä, se on raskaampaa pyssyy 
jotenki siin hetkessä jotenkin sen asiakkaan kanssa jos on puhelimes tai etenkin jos se koko 
päivä koostuu tavallaan siitä et soittelet ihmisil niin. Se on helpompaa sit, jotenkin tavallaan 
saada se oma tunnetaso kans siihen mukaan sit jos, ollaan kasvotusten siin huonees. 
Tämmönen lyhyt vastaus. 

Peluurin palvelut 

Kaikki tarjoamat palvelut toimivat etänä, joko puhelimen tai internetin välityksellä. Tästä syystä 

koronapandemia ei ole vaikuttanut näihin palveluihin yhtä voimakkaasti, kuin Tiltin toimintaan ja 

avohoitoon. Peluurin auttavaan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöiden ja Peli poikki -ohjelman 

verkkoterapeuttien näkökulmasta suuri muutos oli etätöihin siirtyminen vuoden 2020 maaliskuussa. 

Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut itse palveluiden toimintaan. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin 

koronapandemian vaikutuksia Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin sekä Peli poikki -ohjelmaan. 

Peluurin auttava puhelin ja chat 

Koronapandemian vaikutukset etäpalveluina toimiviin Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin eivät ole 

olleet yhtä suuret, kuin vaikutukset kasvokkaiseen toimintaan perustuviin Tilttiin ja avohoitoon. Asiakkaan 

näkökulmasta palveluiden toiminnassa ei ole ollut eroa, sillä palvelut ovat säilyneet ennallaan 

koronapandemiaan liittyvistä rajoitustoimista huolimatta. Koronapandemian vaikutukset näkyivät 
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selvimmin Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin tehtyjen yhteydenottojen määrän vähenemisenä 

verrattuna vuoteen 2019. 

Peluurin yhteydenotot vuosina 2017–2020 

  2017 2018 2019 2020 Ero vuoteen 2019 

Peliongelmaa koskevat 
yhteydenotot yhteensä 1801 2210 2304 1982 - 16,25 % 

Rahapelaaja 1287 1611 1665 1385 - 20,22 % 

Digipelaaja 2 9 8 13 38,46 % 

Läheinen 448 538 590 522 - 13,03 % 

Välillinen asiakas4 64 52 41 62 33,87 % 

Muut yhteydenotot 
(Asiattomat ja ei 
Peluurille kuuluvat) 691 626 662 624 - 6,09 % 

Kaikki yhteydenotot 
yhteensä 2492 2836 2966 2606 - 13,81 % 

Ei peliongelmaa 
koskevien 
yhteydenottojen osuus 27,73 % 22,07 % 22,32 % 23,94 %   

Taulukko 3: Peluurin yhteydenotot vuosina 2017–2020 
 

Suuri osa rahapelaajien yhteydenottojen pienemmästä määrästä selittyy hajasijoitettujen 

peliautomaattien ja Veikkauksen omien pelisalien sulkeutumisella, jonka vuoksi kivijalassa 

peliautomaattipelejä pelaavien rahapelaajien yhteydenottoja oli vuonna 2020 huomattavasti vähemmän 

verrattuna vuoteen 2019 (vrt. Silvennoinen ja Vuorento 2020, 13). Myös läheisten yhteydenottojen 

määrän pieneneminen voi selittyä osittain tällä. Yhteydenotoista 433 kappaletta (469 kappaletta vuonna 

2019), eli lähes 17 prosenttia tapahtui chatin kautta. Chatin kautta tapahtuneiden yhteydenottojen osuus 

kaikista yhteydenotoista kasvoi noin yhden prosenttiyksikön verrattuna vuoteen 2019, vaikka chatin 

kautta tapahtuneiden yhteydenottojen kokonaismäärä oli vuonna 2020 pienempi kuin vuonna 2019. 

Rahapelaajien pääasiallinen pelikanava vuosina 2017–2020 

  2017 2018 2019 2020 

Netti 44 % 62 % 62 % 78 % 

Pelipistepelaaminen 42 % 31 % 30 % 16 % 

Ei pääasiallista pelikanavaa 
(tasaisesti molempia) 12 % 7 % 8 % 6 % 

Yhteensä 98 % 100 % 100 % 100 % 

Taulukko 4: Peluurin rahapelaamista koskevissa yhteydenotoissa 
selvinnyt pääasiallinen pelaamisen kanava vuosina 2017–2020 

 
4 Välilliset asiakkaat ovat työssään pelihaittoja kohdanneita ammattilaisia, toimittajia, opiskelijoita ja palautteen 
antajia. 
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Toinen keskeinen koronapandemiasta johtuva muutos on internetin korostuminen yhteyttä ottaneiden 

rahapelaajien pääasiallisena pelikananvana. Tämä selittyy suurelta osin kivijalassa peliautomaatteja 

pelaavien rahapelaajien yhteydenottojen määrän romahtamisella hajasijoitettujen peliautomaattien 

sulkeutumisen seurauksena. Vuonna 2019 40 prosenttia Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin 

tulleista rahapelaajien yhteydenotoista tuli sellaisilta rahapelaajilta, joiden pääasiallinen ongelmia 

aiheuttava pelityyppi oli kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit. Vuonna 2020 tämä osuus oli hieman yli 23 

prosenttia5.  Silvennoisen ja Vuorennon (2020, 16) mukaan kivijalassa pelattavat peliautomaatit ovat 

olleet vuoteen 2019 asti yleisin keskeinen ongelmia aiheuttanut pelityyppi. Vuonna 2019 internetin kautta 

pelattavat peliautomaattipelit ohittivat kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit yleisimpänä ongelmia 

aiheuttavana pelityyppinä. Siitä huolimatta, että niiden rahapelaajien, joiden pääasiallinen ongelmia 

aiheuttava pelityyppi on kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit, on romahtanut vuonna 2020, oli tämä 

pelityyppi silti Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneiden rahapelaajien toiseksi yleisin 

pääasiallinen ongelmia aiheuttava pelityyppi vuonna 2020. 

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijät siirtyivät etätöihin keväällä 2020. Itse Peluurin 

palveluihin tällä ei ole ollut vaikutusta, vaan auttava puhelin ja chat ovat toimineet normaalisti. Myös 

kevään jälkeen suurin osa Peluurin asiakastyöstä on tapahtunut etätyönä. 

K: Ekaks tästä, yleisesti että mitä täs, vuoden aikana on tapahtunut sellasta joka on 
vaikuttanut teidän työhön? 

PP1: Varmaan tää isoin on tää etätöihin siirtyminen.  

PP2: Joo eli mä oon tosissaan ollu opintovapaalla tästä alkuvuodesta ja olin kesällä töissä et 
mulla on ehkä vähemmän, ja onkin tietenkin vähemmän sanottavaa kun PP1:llä ja PP2:lla. Mut 
et sama myös itsellä et eniten on vaikuttanut tää etätyöskentely ja sitä kautta se että ei oo 
enää työkavereiden kanssa joka päivä välttämättä kontaktissa.  

K: Ootteks te ollut nyt koko kevään jälkeen koko ajan etätöissä? 

PP1: Pitkälti joo et ihan sillon tällön käyty joskus toimistolla sillon kun se tilanne on sallinu 
mutta kyllä sanoisin että semmosen ainakin 95 prosenttia ajasta oltu etänä. 

Asiakastyössä koronapandemia näkyi selkeimmin keväällä 2020 ensimmäisen korona-aallon ollessa 

pahimmillaan. Silloin osa Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakastyöntekijöistä koki, että 

asiakaspuheluita oli aiempaa vähemmän, mutta asiakkaiden tilanne oli aiempaa vaikeampi ja puheluita 

piti käydä läpi yhdessä työtovereiden kanssa tavallista enemmän. 

PP1: Tietysti sitten kyllähän se näkyy siellä auttavassa puhelimessa ja chatissa myös et.. Tän 
voi tietenkin vielä tarkistaa sieltä tilastoista mutta niinhän se meni, että oli vähemmän 
asiakkaita sillon pahimpaan aikaan mut sitten kun niitä tuli niin ne oli selkeesti sitten vähän 
enemmän kriisiytyneempiä, tai jotakin vähän semmosta ehkä tavallisestakin poikkeavaa tuli 
aina välillä, ehkä useemmin.  

 
5Pääasiallinen ongelmia aiheuttava pelityyppi ei selviä kaikista rahapelaajien tekemistä yhteydenotoista. Vuonna 
2019 pääasiallinen ongelmia aiheuttava pelityyppi selvisi 912 rahapelaajan yhteydenotossa ja vuonna 2020 738 
rahapelaajan yhteydenotossa.  
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Kesällä yhteydenottoja oli myös vähemmän, mutta tämä on ollut yleistä myös aiempina vuosina. Syksyllä 

yhteydenottoja puolestaan oli paljon ja useita yhteydenottajia oli usein jonossa, mutta yhteydenottojen 

määrä ei kuitenkaan poikennut aiemmista vuosista. 

PP1: Joo määkään en nyt ihan.. Semmonen perustuntuma oli että oli vähän semmosta.. Mikä on 
kai aika tavallista että, no toisaalta keväällä oli yllättävän hiljasta tosiaan sillon korona-aikana. 
Sit kesällä oli, myöskin kun kesällä on aina vähän hiljasempaa ehkä. Ja sitten nyt syksyllä on ollu 
tosi kiireistä, kiireinen pätkä oli, missä oli just sitä kolmee jonossa siellä puhelimessa ja muuta. 
Ja nyt tuntuu et se on taas pikkusen ehkä rauhottunu tässä viimiset pari viikkoo. 

Yksi suuri ero aiempiin vuosiin oli yhdessä Peluurin asiakastyöntekijöiden vetämässä OmaPeluurin 

Tehostartti muutokseen -verkkovertaisryhmässä. Tehostartti muutokseen -verkkovertaisryhmät ovat 

verkossa toteutettuja seitsemän viikon mittaisia vertaisapuryhmiä, joita vetää Peluurin asiakastyöntekijä 

yhdessä Pelirajat’on-vertaisohjaajan kanssa. Normaalisti Tehostartti muutokseen -verkkovertaisryhmään 

otetaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta asiakasta. Maalis- huhtikuun taitteessa alkanut ryhmä oli 

kuitenkin erittäin suosittu ja siihen haki mukaan noin 50 asiakasta. Tämän vuoksi ryhmä järjestettiin 

normaalia suurempana.  

PP1: Palveluihin ei, et palveluthan on pyörinyt on ihan niin kuin ennenkin, eli auttava puhelin 
ja chat. Se ero oli että kun me vedetään niitä Tehostartti muutokseen -vertaistukiryhmiä niin 
meille tuli ennätysmäärä hakijoita siihen ryhmään mikä alko joskus maali-huhtikuussa että 
yleensä siihen otetaan 30 niin nyt otettiin 50, et kaikki pääs sisälle. Ja vedettiin sitä sitten, 
normaalisti vetää yks ohjaaja meiltä ja kokemusasiantuntija Pelirajattomalta, mutta nyt sitten 
vedettiin kahella ohjaajalla plus sitten kokemusasiantuntijalla se.  

Muiden vuoden 2020 Tehostartti-ryhmien osallistujamäärät eivät eronneet normaalista. Kevään Tehostartti 

muutokseen -verkkovertaisryhmän suosio kertoo siitä, että keväällä kasvokkainen vertaistukitoiminta oli 

vähentynyt huomattavasti tai jäänyt tauolle koronapandemian pahennuttua Suomessa. 

Peluurin Peli poikki -ohjelma 

Vuonna 2020 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityi 366 asiakasta ja koko ohjelman kävi läpi 253 asiakasta. 

Vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneitä asiakkaita oli 416 ja ohjelman läpikäyneitä asiakkaita 

oli 225 kappaletta (Silvennoinen ja Vuorento 2020, 26). Vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan 

rekisteröityneitä asiakkaita oli poikkeuksellisen paljon, koska ohjelman sisäänotto oli kiinni osan vuodesta 

2018 ohjelman kehittämisen vuoksi (ks. Heiskanen ja Nevalainen 2020, 2). Ohjelmaan vuonna 2020 

rekisteröityneiden asiakkaiden määrä oli toiseksi suurin Peli poikki -ohjelman historiassa (vrt. Heiskanen 

ja Nevalainen 2020, 2) ja ohjelman suorittaneiden asiakkaiden määrä oli suurin ohjelman historiassa (vrt. 

Silvennoinen ja Vuorento 2020, 26). 

Internetin välityksellä tapahtuva rahapelaaminen on aina korostunut Peli poikki -ohjelman asiakkaiden 

keskuudessa. Kaikista vuosina 2007–2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneistä asiakkaista. 89 

prosenttia ilmoitti pelaavansa ongelmallisesti vähintään yhtä peliä internetin välityksellä (Heiskanen ja 

Nevalainen 2020, 27). Vuonna 2020 internetin merkitys pelaamisen kanavana korostui aiempiin vuosiin 

verrattuna. Vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneistä lähes 99 prosenttia ilmoitti 

pelanneensa vähintään yhtä peliä ongelmallisesti internetin välityksellä. Seulontakyselyn vuonna 2020 

täyttäneistä 49 prosenttia ilmoitti pelaavansa vähintään yhtä peliä ongelmallisesti kivijalassa.  
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Tarkasteltaessa yksittäisiä ongelmia aiheuttaneita pelejä, havaitaan, etteivät Peli poikki -ohjelmaan 

vuonna 2019 rekisteröityneet eroa kovin suuresti vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn 

täyttäneistä. Suurin ero on siinä, kuinka suurelle osalle asiakkaista kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit 

ovat aiheuttaneet ongelmia. Vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneistä ilmoitti pelaavansa 

kivijalassa sijaitsevia peliautomaatteja ongelmallisesti. Vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman 

seulontakyselyn täyttäneistä 36 prosenttia ilmoitti pelaavansa kivijalassa sijaitsevia peliautomaatteja 

ongelmallisesti. Pienentyneestä osuudestaan huolimatta, pelipisteissä pelattavat peliautomaattipelit 

olivat kolmanneksi yleisin ongelmia aiheuttava pelityyppi vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman 

seulontakyselyn täyttäneillä. Tämä muutos selittyy pääasiassa hajasijoitettujen peliautomaattien ja 

Veikkauksen omien pelisalien sulkeutumisella. Toinen melko suuri muutos on internetin välityksellä 

pelattavien kasinopelien osuuden kasvu. Vuonna 2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneiden 

keskuudessa internetin välityksellä pelattavat kasinopelit olivat yhtä yleinen ongelmia aiheuttava 

pelityyppi, kuin internetin välityksellä pelattavat peliautomaattipelit. Huomionarvoista on myös se, että 

sekä internetin välityksellä että pelipisteissä pelattavat veikkaus- ja vedonlyöntipelit olivat lähes yhtä 

yleinen ongelmia aiheuttanut pelityyppi vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneillä ja vuonna 

2020 seulontakyselyn täyttäneillä, huolimatta urheilusarjojen tauosta johtuneesta vedonlyöntikohteiden 

tarjonnan vähenemisestä vuonna 2020. 
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Kuvio 4: Ongelmia aiheuttaneet pelit vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan rekisteröityneillä ja vuonna 

2020 Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneillä (n2019 = 416 ja n2020 = 644, Vastausten 

kokonaismäärä vuonna 2019 = 1030 ja vuonna 2020 = 1486) 

 

Peli poikki -ohjelman asiakastyö tapahtui vuonna 2020 pitkälti etätyönä koronapandemiasta johtuen. 

Etätyöhön siirtymisellä ei ollut vaikutusta itse palveluun, koska Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuttien 

asiakastyö tapahtuu puhelimen välityksellä. Peli poikki -ohjelman toimintamuoto osoittautui 

verkkoterapeuttien mukaan toimivaksi myös koronapandemian aikana. Erityisen sovelias se oli sen vuoksi, 

58%

36%

58%

10%

5%

4%

3%

3%

4%

1%

18%

10%

1%

0%

6%

2%

8%

1%

2%

0%

64%

51%

54%

9%

5%

4%

4%

5%

3%

1%

18%

11%

1%

2%

5%

2%

8%

2%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

Peliautomaattipelit internetissä

Peliautomaatit pelipisteissä

Kasinopelit internetissä

Kasinopelit pelipisteissä

Raaputus- ja muut arvat internetissä

Raaputus- ja muut arvat pelipisteissä

Hitaat numeroarvontapelitinternetissä

Hitaat numeroarvontapelit pelipisteissä

Nopeat numeroarvontapelit internetissä

Nopeat numeroarvontapelit pelipisteissä

Veikkaus ja vedonlyöntipelit internetissä

Veikkaus ja vedonlyöntipelit pelipisteissä

Hevospelit internetissä

Hevospelit pelipisteissä

Pokeri internetissä

Pokeri pelipisteissä

Tietokone-, konsoli- ja mobiilipelit internetissä

Tietokone-, konsoli- ja mobiilipelit offline

Muut pelit internetissä

Muut pelit offline

Ongelmia aiheuttaneet pelit vuonna 2019 Peli poikki -ohjelmaan 
rekisteröityneillä ja vuonna 2020 seulontakyselyn täyttäneillä

2019 2020



50 
 

ettei ohjelman suorittamiseen kuulu kasvokkaisia asiakastapaamisia. Tämä vähentää riskiä tartunnan 

saamiseen. 

K: Miten poikkeustilanne on vaikuttanut Peli poikki -ohjelman toimintaan vuoden 2020 aikana 
ja onko tällä ollut vaikutusta asiakkaisiin?  

T1: Työtä on tehty kuten ennenkin, puhelimen ja netin välityksellä. Se, että työntekijä 
työskentelee kotoaan käsin, ei muuta tätä perusasiaa. Korona-aikaan tällainen työ sopii hyvin 
myös asiakkaiden näkökulmasta, turvaväleistä ja liikkumisesta ei tarvitse huolehtia. Välillisiä 
vaikutuksia asiakastyöhön on voinut tulla tiimin erillään olemisen takia. Peliklinikalla läsnäolo 
on mahdollistanut helpot kontaktit ja konsultoinnit tiimin kesken. Etätyössä tämä ei ole yhtä 
luontevaa, vaikka välineet siihen mahdollisuuden antavat. 
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6. Johtopäätökset 

Tässä selvityksessä tarkasteltiin Suomeen helmikuussa 2020 levinneen koronapandemian vaikutuksia 

Peliklinikan asiakkaisiin. Tarkastelun pääasiallinen kohde oli siinä, miten koronapandemian aiheuttamat 

muutokset vaikuttivat Peliklinikan asiakkaiden ongelmalliseen rahapelaamiseen. Lisäksi tässä 

selvityksessä tarkasteltiin lyhyesti koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan palveluihin. Tässä tarkastelu 

painottui erityisesti Tieto- ja tukipiste Tilttiin, jonka toimintaan koronapandemialla ja siihen liittyvillä 

rajoitustoimenpiteillä oli merkittäviä vaikutuksia. 

Tässä selvityksessä tarkastellut muutokset ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: 1. muutoksiin, jotka johtuivat 

koronapandemiasta ja vaikuttivat suoraan rahapelaamiseen, 2. muutoksiin, jotka olivat 

koronapandemiasta riippumattomia ja vaikuttivat suoraan rahapelaamiseen ja 3. muutoksiin, jotka 

johtuivat koronapandemiasta ja vaikuttivat epäsuorasti rahapelaamiseen.   

Koronapandemiasta johtuvat muutokset olivat Veikkauksen omien pelisalien ja hajasijoitettujen 

peliautomaattien sulkeminen, urheilusarjojen jääminen tauolle ja Veikkauksen omien pelisalien ja 

hajasijoitettujen peliautomaattien aukeaminen uudelleen. Koronapandemiasta riippumattomat, suoraan 

rahapelaamiseen vaikuttaneet muutokset olivat hajasijoitettujen peliautomaattien määrän 

vähentäminen ja hajasijoitettujen peliautomaattien aukiolon rajoittaminen kello 11–04 väliseen aikaan. 

Koronasta johtuvat, rahapelaamiseen epäsuorasti vaikuttaneet muutokset olivat sosiaalinen 

eristäytyminen ja koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden talous- ja 

työllisyysvaikutukset.  

Peliklinikan asiakkaiden kannalta suurimmat seuraukset oli hajasijoitettujen peliautomaattien sulkemisella 

koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi 13.3.–14.7.2020 väliseksi ajaksi ja uudelleen suuressa osassa 

maata 27.11.2020 alkaen. Niillä Peliklinikan asiakkailla, joiden ongelmallinen rahapelaaminen kohdistui 

pääasiassa kivijalassa sijaitseviin peliautomaatteihin, ongelmallinen rahapelaaminen keskeytyi sulun ajaksi 

lähes kokonaan. Ainoastaan yksittäisillä Peliklinikan asiakkailla, joiden rahapelaaminen kohdistui kivijalassa 

sijaitseviin peliautomaatteihin, rahapelaaminen siirtyi johonkin toiseen pelityyppiin, tai internetin kautta 

pelattaviin peliautomaattipeleihin. Pelirajat’on-toiminnan, Pelituen ja Päihdelinkin (2020) rahapeliongelmia 

kohdanneille pelaajille ja pelaajien läheisille suunnatussa kyselyssä saatiin saman suuntaisia tuloksia. 

Ainoastaan hyvin harva pelipisteillä peliautomaatteja pelanneista kyselyyn vastanneista rahapelaajista siirtyi 

peliautomaattien sulun aikana pelaamaan jotakin toista rahapelityyppiä. Lisäksi hieman yli 87 prosenttia 

kyselyyn vastanneista kaupassa pelanneista rahapelaajista koki rahapelaamisen hallinnan helpommaksi 

peliautomaattien sulun aikana. (mt.) 

Peliautomaattien sulkeutuminen näkyi voimakkaasti myös Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin 

vuonna 2020 tulleiden yhteydenottojen määrässä. Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin tulleiden 

rahapelaajien tekemien yhteydenottojen kokonaismäärä väheni noin 22 prosenttia verrattuna vuoteen 

2019. Valtaosa tästä muutoksesta selittyy niiden rahapelaajien yhteydenottojen vähenemisellä, joiden 

ongelmallinen rahapelaaminen kohdistuu kivijalassa sijaitseviin peliautomaatteihin. Peluurin auttavaan 

puhelimeen ja chattiin tulleiden rahapelaajien tekemien yhteydenottojen väheneminen saattaa viitata 

epäsuorasti pelihaittojen vähentymiseen hajasijoitettujen peliautomaattien ja Veikkauksen omien 

pelisalien sulun aikana. 
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Hajasijoitettujen peliautomaattien avautuminen uudelleen 15.7.2020 johti useilla Peliklinikan asiakkailla 

ongelmallisen rahapelaamisen jatkumiseen. Lisäksi hajasijoitettujen peliautomaattien avautuminen 

aiheutti Peliklinikan asiakkaissa huolta ahdistusta ja muita negatiivisia tunteita. Tätä selvitystä varten 

tehdyissä ryhmähaastatteluissa ja Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnatun avokyselyn 

vastauksissa nousi esiin, että useat Peliklinikan asiakkaat kokivat ruokaostosten tekemisen hankalaksi 

hajasijoitettujen peliautomaattien uudelleen avautumisen jälkeen. Useat Peliklinikan asiakkaat olivat 

ilmaisseet Peliklinikan asiakastyöntekijöille, ettei hajasijoitettuja peliautomaatteja olisi tullut avata sulun 

jälkeen lainkaan. Joidenkin Peliklinikan asiakkaiden tilannetta helpotti hajasijoitettujen peliautomaattien 

aukiolon rajaaminen kello 11–04 väliseen aikaan. Tämä hyödytti kuitenkin lähinnä niitä Peliklinikan 

asiakkaita, jotka olivat työelämän ulkopuolella, tai joiden työaika mahdollisti asioiden hoitamisen aamulla 

ennen hajasijoitettujen peliautomaattien aukeamista. Peliautomaattien sulun aikana toteutetulla 

hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentämisellä ei ryhmähaastattelujen ja avokyselyn 

vastausten perusteella ollut suurta vaikutusta Peliklinikan asiakkaiden rahapelaamiseen. Koska 

hajasijoitettujen peliautomaattien määrän vähentäminen toteutettiin vähentämällä peliautomaattien 

pelipistekohtaista maksimimäärää, ei vähentäminen vaikuttanut hajasijoitettujen peliautomaattien 

alueelliseen saatavuuteen. 

Vaikka peliautomaatit ovat ominaisuuksiltaan erilaisia, on peliautomaatit luokiteltu tutkimuksessa yhdeksi 

eniten pelihaittoja aiheuttavaksi pelityypiksi yhdessä kasinopöytäpelien ja urheiluvedonlyönnin kanssa 

(Raijas ja Pirilä 2019, 14–15; ks. myös. Dowling, Smith, ja Thomas 2005; Binde, Romild, ja Volberg 2017; 

Heiskanen ym. 2020, 28–30). Kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit ovat olleet myös yleisin tai toiseksi 

yleisin ongelmia aiheuttanut rahapelityyppi Peliklinikan eri palveluissa ennen vuotta 2020 (ks. Heiskanen 

ja Nevalainen 2020, 25–33). Näyttää siltä siltä, että pelihaitat ovat vähentyneet peliautomaattien sulun 

aikana, eikä peliautomaatteihin kohdistunut pelaamien ole kanavoitunut ainakaan laajassa mittakaavassa 

muihin pelityyppeihin tai internetin välityksellä pelattaviin automaattipeleihin. Lisäksi peliautomaattien 

avaaminen uudelleen näyttää aiheuttaneen merkittävää taloudellista haittaa ja henkistä kärsimystä 

ainakin osalle rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista kärsivistä. Tämän vuoksi olisi perusteltua siirtää 

peliautomaatit pois ihmisten arkisista ympäristöistä, joissa niille ei tarvitse altistua tahtomattaan. 

Tilanne on saattanut muuttua pelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta parempaan suuntaan, kun Veikkaus 

Oy otti käyttöön pakollisen tunnistautumisen hajasijoitetuilla peliautomaateilla 12.1.2021. (Veikkaus Oy 

2021). Tämän jälkeen hajasijoitetuilla peliautomaateilla ei ole voinut pelata tunnistautumatta. Pakollisen 

tunnistautumisen myötä Veikkauksen asiakkaalla on myös mahdollisuus estää itseltään hajasijoitetuilla 

peliautomaateilla pelaaminen. Tapa, jolla Veikkaus on toteuttanut pakollisen tunnistautumisen, on 

kuitenkin pelihaittojen ehkäisyn kannalta ongelmallinen. Tunnistautuminen on sidottu Veikkauksen 

etuasiakkuuteen. Veikkauksen etuasiakkuusohjelmassa on kolme tasoa ja korkeammilla tasoilla asiakas 

saa suurempia etuja. Etuasiakkuuden korkeammille tasoille pääseminen edellyttää rahapelien 

säännöllistä pelaamista. Pakollinen tunnistautuminen ei myöskään estä peliautomaattien tuottamille 

ärsykkeille altistumista arkisissa ympäristöissä. 

Hajasijoitettujen peliautomaattien ja Veikkauksen omien pelisalien sulkeutumisen vuoksi internetin 

merkitys ongelmallisen rahapelaamisen kanavana korostui entisestään aiempiin vuosiin verrattuna. 

Huomattava osa Peliklinikan palveluiden asiakkaiksi vuonna 2020 tulleista ilmoitti pelaavansa rahapelejä 

internetin välityksellä. Erityisesti vuoden 2020 kevät, jolloin koronapandemia levisi Suomeen, näyttäytyi 

monelle internetin välityksellä rahapelejä pelaavalle käännekohtana, jolloin rahapelaamiseen liittyvät 

ongelmat kärjistyivät. 
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Suomalaisten ja kansainvälisten urheilusarjojen jäämisellä tauolle koronapandemian vuoksi vuonna 2020 

ja siihen liittyvällä vedonlyöntikohteiden määrän vähenemisellä ei ollut yhtä voimakasta vaikutusta 

Peliklinikan asiakkaisiin, kuin peliautomaattien sulkeutumisella. Osittain tämä johtuu siitä, että 

urheiluvedonlyönti on pääasiallinen ongelmia aiheuttava pelityyppi harvemmille Peliklinikan asiakkaille, 

kuin kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit (ks. Heiskanen ja Nevalainen 2020, 25–33). Tämän lisäksi 

vedonlyöntikohteiden määrän vähenemisellä ei näyttäisi olleen samanlaista rahapelaamista vähentävää 

vaikutusta, kuin peliautomaattien sulkeutumisella, koska mahdollisia vedonlyöntikohteita on ollut tarjolla 

rajoituksista huolimatta. 

Tätä selvitystä varten tehtyjen ryhmähaastattelujen ja avokyselyn vastausten perusteella osa 

vedonlyöntiä harjoittavista Peliklinikan asiakkaista lopetti vedonlyönnin, koska tuttuja kohteita ei ollut 

tarjolla urheilusarjojen tauon vuoksi. Toiset vedonlyöntiä harjoittavat asiakkaat siirtyivät kuitenkin 

lyömään vetoa aiempaa riskialttiimmista kohteista ja tämä on saattanut lisätä vedonlyöntiin liittyviä 

haittoja. Tilastollisella tasolla vedonlyöntikohteiden vähentyminen ei näkynyt Peliklinikan palveluissa. 

Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin tuli vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna sekä määrällisesti 

että suhteellisesti enemmän yhteydenottoja rahapelaajilta, joiden pääasiallinen ongelmia aiheuttava 

rahapelityyppi oli vedonlyönti. Tiltin pelaajaensikävijöistä huomattavasti suurempi osa oli sellaisia, joiden 

ensisijainen ongelmia aiheuttava rahapelipelityyppi oli urheiluvedonlyönti- tai hevospelit ja Peli poikki         

-ohjelman seulontakyselyn vuonna 2020 täyttäneistä lähes yhtä suuri osa ilmoitti sekä pelipisteillä että 

internetissä tapahtuvan vedonlyönnin aiheuttavan heille ongelmia, kuin vuonna 2019 Peli poikki                       

-ohjelmaan rekisteröityneistä. Tämä viittaa epäsuorasti siihen, että vedonlyöntiin liittyvä riskipelaaminen 

ja pelihaitat ovat lisääntyneet vuonna 2020. 

Sosiaalisen eristäytymisen sekä koronapandemian ja siihen liittyvien talous- ja työllisyysvaikutusten 

seuraukset olivat eri Peliklinikan asiakkaiden kannalta hyvin erilaisia. Asiakkaan yksilöllisellä tilanteella ja 

ominaisuuksilla oli hyvin paljon vaikutusta siihen, millaisia seurauksia sosiaalisella eristäytymisellä ja 

koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutuksilla oli. Yhtäältä sosiaaliseen eristäytymiseen liittyi useita 

tekijöitä, jotka edistivät internetin välityksellä tapahtuvaa rahapelaamista, kuten eristyksen aiheuttama 

ahdistus, tylsyys, harrastusmahdollisuuksien kaventuminen ja mahdolliset parisuhdeongelmat. Toisaalta 

toisilla perheen kanssa vietetty aika edisti rahapeliongelmasta toipumista.  

Osa Peliklinikan asiakkaista joutui lomautetuksi tai menetti työnsä koronapandemian seurauksena. Toisilla 

asiakkailla tulojen menetys vähensi rahapelaamista, koska pelaamiseen ei enää riittänyt rahaa. Toiset 

asiakkaat puolestaan pyrkivät paikkaamaan heikentynyttä taloudellista tilannettaan rahapelaamisella. 

Niiden Peliklinikan asiakkaiden taloudellinen tilanne saattoi jopa parantua, jotka olivat säilyttäneet työnsä 

ja onnistuneet lopettamaan rahapelaamisen, koska kulutusmahdollisuuksia oli vuonna 2020 

koronapandemian vuoksi aiempaa vähemmän tarjolla. Osa Peliklinikan asiakkaista joutui siirtymään 

etätöihin tai     -opiskeluun koronapandemian vuoksi. Toisilla asiakkailla tämä johti internetin välityksellä 

tapahtuvan rahapelaamisen lisääntymiseen. Toisilla Peliklinikan asiakkailla etätöihin tai -opiskeluun 

siirtyminen vähensi rahapelaamista, koska perheen kanssa on oltu aiempaa enemmän samassa tilassa. 

Tilastollisella tasolla koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutukset eivät näy kovin voimakkaasti. 

Vuonna 2020 Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneista rahapelaajista aiempaa 

huomattavasti suurempi osuus rahoitti rahapelaamistaan työtuloilla verrattuna vuoteen 2019. Niiden 

yhteydenottojen osuus, jossa kävi ilmi rahan lainaaminen, oli vuonna 2020 pienempi verrattuna vuoteen 

2019. Työttömien ja lomautettujen osuus Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin vuonna 2020 
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yhteyttä ottaneista rahapelaajista ei eronnut vuodesta 2019. Taloudellinen epävarmuus näkyi kuitenkin 

niiden yhteydenottojen lisääntymisenä, joissa nousi esiin luottotietojen menetys tai asunnon menetys tai 

sen uhka. Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneiden velkaantuminen oli raskaampaa verrattuna 

Peli poikki -ohjelmaan vuonna 2019 rekisteröityneisiin asiakkaisiin. Niillä vuonna 2020 seulontakyselyn 

täyttäneillä, joilla oli rahapelaamiseen liittyviä velkoja, velat olivat keskimäärin suurempia, kuin Peli poikki 

-ohjelmaan vuonna 2019 rekisteröityneillä asiakkailla. Niistä vuonna 2020 seulontakyselyn täyttäneistä, 

yli 62 prosentilla oli yli 10 000 euroa rahapelaamiseen liittyvää velkaa. On kuitenkin epäselvää, liittyykö 

Peli poikki -ohjelman seulontakyselyn täyttäneiden rahapelaamiseen liittyvä velkaantuminen 

koronapandemiaan, vai onko se seurausta jostakin muusta kehityskulusta. 

Suomessa vuoden 2020 syksyllä alkanut koronapandemian toinen aalto on yhä käynnissä tämän 

selvityksen valmistumishetkellä vuoden 2021 helmikuussa. Suuri osa koronapandemian potentiaalisista 

talous- ja työllisyysvaikutuksista ei ole vielä realisoitunut ja hajasijoitetut peliautomaatit sekä Veikkauksen 

omat pelisalit ovat yhä suljettuina suuressa osassa maata. Tämän selvityksen tulokset jäävät välttämättä 

keskeneräisiksi. Vuonna 2020 tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet suuresti erityisesti kivijalassa 

sijaitsevien rahapeliautomaattien pelaamiseen ja internetin merkitys rahapelaamisen kanavana on 

korostunut. On kuitenkin epäselvää, kuinka pysyviksi muutokset jäävät. Yksi mahdollinen kehityskulku on, 

että vuoden 2021 tammikuussa voimaan tullut pakollinen tunnistautuminen ehkäisee tehokkaasti 

hajasijoitettujen peliautomaattien aiheuttamia haittoja. Tämä johtaa luultavasti siihen, että internetin 

osuus ongelmallisen rahapelaamisen kananvana korostuu aiempaan verrattuna. On kuitenkin 

todennäköistä, että kivijalassa sijaitsevat peliautomaatit säilyttävät asemansa keskeisenä 

rahapeliongelmia aiheuttavana pelityyppinä myös koronapandemian jälkeen.   
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