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Peliklinikan kuvaus
Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistu-
nut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua 
myös muusta digitaalisesta pelaamisesta ja 
internetin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin. 
Peliklinikalla tarjotaan monipuolisesti pal-
veluja pelaajille, heidän läheisilleen ja heitä 
kohtaaville ammattilaisille. Se on Helsingin, 
Vantaan ja Kauniaisten kuntien, järjestöjen ja 
valtion yhteishanke. Peliklinikan palvelukoko-
naisuuden asiakaskunnalla on lukuisia mah-
dollisuuksia saada apua samasta yksiköstä. 
Valtakunnalliset ja alueelliset tuki-, neuvonta- 

ja hoitopalvelut ovat maksuttomia eikä niihin 
tarvita lähetettä. Peliklinikan kehittäminen ja 
toiminta perustuvat tutkimustietoon, ja kehit-
tämistä tehdään osana asiakastyötä. Koke-
musasiantuntijuutta hyödynnetään kehittä-
mistyössä. Peliklinikan palvelukokonaisuuteen 
on kytketty myös tutkimus, seuranta ja arvi-
ointi. Peliklinikka on osa THL:n koordinoimaa 
kokonaishanketta rahapelaamisesta aiheutu-
vien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja 
hoidon kehittämiseksi.
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Raportin sisältö
Peliklinikan eri palveluissa kerätään katta-
vaa tilastotietoa asiakkaista. Tässä raportissa 
kuvataan tilastotietoa Peliklinikan palveluista 
vuosilta 2020 ja 2021: Peli poikki -ohjelmasta, 
tieto- ja tukipiste Tiltistä, Restart-ohjelmasta, 
avohoidosta, ja Peluurin auttavasta puhe-
limesta ja chat-palvelusta. Kaikki palvelut 
kuvataan tarkemmin niille tarkoitetuissa ala-
luvuissa. Kaikista palveluiden aineistoista esi-
tetään saatavuuden mukaan yleisimmät tun-
nusluvut kuten osallistujamäärät, osallistujien 
sukupuoli-, ikä-, koulutus- ja tulotasojakaumat, 
ja esimerkiksi velkaantumiseen liittyviä koon-
teja. Peli poikki- ja Restart -ohjelmissa asiak-
kaiden taustatietojen lisäksi heitä arvioidaan 
useilla validoiduilla psykometrisilla kyselymit-
tareilla, mikä mahdollistaa kyseisten aineisto-
jen käytön tieteellisessä tutkimustyössä. Tässä 
raportissa varsinaisia tilastollisia analyysejä ei 
raportoida, mutta kuitenkin viitataan asiaan-
kuuluviin tuoreisiin tieteellisiin tutkimuksiin. 
Peluurin osalta kaikkia palveluita ei ole kuvattu 
tässä raportissa, mutta niistä löytyy lisää tie-
toa Peluurin vuosiraporteista (https://www.
peluuri.fi/peluuri/peluurin-vuosiraportit). 
Peliklinikan verkkosivuilla on lisäksi julkaistu 
10-vuotisraportin yhteydessä tilastoliite, jossa 
on tarkempaa tietoa Peliklinikan asiakastilas-
toista vuosilta 2010–2020 (https://peliklinikka.
fi/tilastoliite_peliklinikka10v-raportti_2020/).

Peli poikki -ohjelma
Kahdeksan viikon mittainen rahapeliongel-
miin suunnattu terapiaohjelma verkossa. 
Ohjelma sisältää itsenäistä työskentelyä, 
puhelinkeskusteluja terapeutin kanssa ja 
vertaistukea keskustelufoorumilla.

Tieto- ja tukipiste Tiltti
Matalan kynnyksen tukea ja vertaisryhmä-
toimintaa rahapelaamisesta aiheutuviin 
haittoihin ja rahapeliongelmista toipumi-
seen.

Restart-ohjelma
Tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaajille 
suunnattu maksuton tukiohjelma.

Avohoito
Helsingin ja Vantaan kaupunkien keskus-
telutuki raha- ja digipeliongelmiin.

Peluurin auttava puhelin 
ja chat
Ammatillista tukea, ohjausta ja neuvontaa

https://www.peluuri.fi/peluuri/peluurin-vuosiraportit
https://www.peluuri.fi/peluuri/peluurin-vuosiraportit
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Peli poikki -ohjelma
Peli poikki on verkossa toimiva ohjelma hen-
kilöille, joilla on rahapeliongelma. Ohjelma 
koostuu kahdeksasta viikoittaisesta osasta ja 
perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan 
sekä motivoivaan haastatteluun. Ohjelman osat 
sisältävät itsenäistä työskentelyä tehtävien 
parissa, viikoittaisia keskusteluja terapeutin 
kanssa, ja mahdollisuuden saada vertaistukea 
keskustelufoorumilta. Ohjelmaan osallistu-
miseen on matala kynnys: se on maksuton ja 
avoin kaikille täysi-ikäisille suomea tai ruotsia 
äidinkielenään puhuville henkilöille. Ohjelma 
on myös hyvin suosittu, mistä johtuen hoitoon 
ilmoittautumisen ja hoitoon pääsyn välillä on 
usein pitkähkö, 1–6 kuukauden jonotusaika.

Vuosina 2020 ja 2021 Peli poikki -ohjelmaan 
ilmoittautui yhteensä 1358 henkilöä, joista mie-
hiä oli 61,4 % (taulukko 1). Ohjelmaan sitou-
duttiin keskimäärin hyvin: ilmoittautuneista 
henkilöistä 855 aloitti hoidon ja 636 (74,3 %) 
suoritti loppuun hoidon viimeisen osan. Ilmoit-
tautuneiden keski-ikä oli 34.5 vuotta, rahape-
laamisen aloitusikä oli keskimäärin 23.3 vuotta, 
ja pelaajat raportoivat kärsineen keskimäärin 
8.3 vuotta rahapeliongelmasta. Keskimääräinen 
rahapelivelkojen määrä oli 5000–9999 euroa 
(10000–19999 euroa, mikäli tarkastellaan vain 
niitä, joilla oli rahapelivelkoja), ja NODS-pistei-
den keskiarvo oli ohjelmaan ilmoittautuessa 
7.44 (NODS-mittarissa pistemäärää 5 pidetään 
raja-arvona todennäköiselle rahapeliongel-
malle). Vuosien 2020 ja 2021 välillä ei havaittu 
merkittäviä eroja ohjelmaan ilmoittautuneiden 
lukumäärässä tai taustamuuttujien jakaumissa 

(ikä, sukupuoli, rahapelaamisen aloitusikä, 
vuodet rahapeliongelmaisena, rahapelivelan 
määrä), joten vuodet havainnollistetaan näiden 
muuttujien osalta samassa kuvassa (kuvat 1–4). 
Loput muuttujat (pelipaikka ja pelityyppi raha-
pelaamisen aloittaessa, ja ongelmia tuottaneet 
rahapelit) havainnollistetaan vuosikohtaisesti 
(kuvat 5–7).

Peli poikki -ohjelmasta on vuoden 2022 
aikana julkaistu kaksi tutkimusartikkelia. Ensim-
mäisessä (ohjelman vuodet 2007–2018) tar-
kasteltiin ohjelman tehoa ja toisessa (vuodet 
2019–2021) ohjelmaan sitoutumista. Tulos-
ten perusteella ohjelma toimii tehokkaasti, 
mutta tehon säilymiseen vaikuttivat kieltei-
sesti masentuneisuus ja taloudellisen hallinnan 
puute. Hoidon keskeyttämistä ennustivat nuo-
rempi ikä ja alempi koulutustaso sekä heikompi 
motivaatio tehdä muutoksia rahapelaamisen 
suhteen. Myös tukevien sosiaalisten suhteiden 
puuttuminen ja pitkä jonotusaika hoidon aloit-
tamiseen olivat merkittäviä tilastollisia ennusta-
jia hoidon keskeyttämiseen. Ohjelman tehossa 
ei havaittu vuosina 2020 ja 2021 merkittäviä 
muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Tar-
kemmat tulokset hoidon tehosta aiemmilta 
vuosilta ja hoitoon sitoutumisesta on rapor-
toitu tutkimusartikkeleissa, jotka löytyvät osoit-
teista https://doi.org/10.1556/2006.2021.00091 
ja https://www.researchgate.net/publica-
tion/362620086_Predicting_online_problem_
gambling_treatment_discontinuation_New_evi-
dence_from_cross-validated_models .

Taulukko 1: Peli poikki -ohjelmaan ilmoittautuneiden lukumäärä sukupuolittain vuosina 2020–2021.

Sukupuoli 2020 2021 Yhteensä

Mies 414 402 816
Nainen 263 256 519
En halua sanoa 3 0 3
Ei tietoa 5 11 16
Muu 3 1 4
Yhteensä 688 670 1358

https://doi.org/10.1556/2006.2021.00091
https://www.researchgate.net/publication/362620086_Predicting_online_problem_gambling_treatment_discontinuation_New_evidence_from_cross-validated_models
https://www.researchgate.net/publication/362620086_Predicting_online_problem_gambling_treatment_discontinuation_New_evidence_from_cross-validated_models
https://www.researchgate.net/publication/362620086_Predicting_online_problem_gambling_treatment_discontinuation_New_evidence_from_cross-validated_models
https://www.researchgate.net/publication/362620086_Predicting_online_problem_gambling_treatment_discontinuation_New_evidence_from_cross-validated_models
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Kuvat 1–4: Peli poikki -hoito-ohjelmaan ilmoittautuneiden ikä, rahapelaamisen aloitusikä, vuodet ongel-
mallisesti rahapelejä pelaavana ja rahapelivelkojen määrä histogrammeina esitettynä. Kuvien prosentti-
luvut viittaavat osuuksiin kaikista vastaajista. Punainen pystyviiva merkitsee keskiarvoa, sininen merkit-
see mediaania.

Peli poikki -ohjelmaan ilmoittautuneet raportoi-
vat pelanneensa alun perin pääasiallisesti koti-
maisilla pelisivustoilla. Suurin osa vastaajista (n. 
51 %) oli pelannut rahapelaamisen aloittaes-
saan rahapeliautomaatteja muualla kuin peli-
saleissa (n. 51 %), rahapeliautomaatteja inter-
netissä (n. 42 %), ja kasinopelejä internetissä (n. 
40 %). Viimeisen 12 kuukauden aikana eniten 

ongelmia olivat tuottaneet raha-automaatit ja 
kasinopelit internetissä sekä raha-automaa-
tit pelipisteissä. Vuonna 2021 rahapelit peli-
pisteissä aiheuttivat harvemmalle vastaajista 
ongelmia (17,2 %) kuin vuonna 2020 (35,9 %). 
Muita merkittäviä eroja vuosien 2020 ja 2021 
välillä ei havaittu. Kuvat 5–7 havainnollistavat 
vuosikohtaisia eroja tarkemmin.
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Kuva 5: Pelaajien raportoima pelipaikka ja -sivusto heidän aloittaessaan rahapelaamisensa. 

Kuva 6: Pelaajien raportoimat pelit, joita he pelasivat aloittaessaan rahapelaamisensa.
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Kuva 7: Pelaajien raportoimat viimeisen 12 kuukauden aikana ongelmia tuottaneet pelit.

Eniten ongelmia tuottaneet pelit olivat 
raha-automaattipelit Internetissä 
(55–58 % vastaajista).

Peli poikki -ohjelma
636 (74,3 % hoidon aloittaneista) suoritti 
ohjelman loppuun vuosina 2020 ja 2021.

Peli poikki -ohjelma
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Tieto- ja tukipiste Tiltti
Tiltissä tarjotaan sekä ammattilaisten tarjo-
amaa matalan kynnyksen neuvontaa ja pal-
veluohjausta että vertaistukeen perustuvaa 
avointa ja suljettua ryhmätoimintaa. Toiminta 
on tarkoitettu rahapelihaittoja kokeville pelaa-
jille, heidän läheisilleen sekä näitä kohderyh-
miä työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille ja opiskelijoille. Valtaosa toimin-
nasta tapahtuu kasvokkain Tiltin asiakastilassa.  

Tiltissä käytiin vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 
1361 kertaa. Miesten osuus käyntikerroista oli 
74,8 % (taulukko 2). Kävijät olivat keskimäärin 
35–54-vuotiaita. Suosituimpia Tiltin toiminta-
muotoja vuosina 2020 ja 2021 olivat avoimet 
ovet ja vertaisrinki, erityisesti 18–54-vuotiaiden 
keskuudessa. Lisäksi yli 65-vuotiaiden naisten 
keskuudessa puuhaperjantai oli vuonna 2020 
suosittu toimintamuoto (kuva 9). 

Taulukko 2: Tiltin kävijöiden käyntikertojen lukumäärä sukupuolittain vuosina 2020–2021

Sukupuoli 2020 2021 Yhteensä

Mies 567 520 1087
Nainen 175 99 274
Yhteensä 742 619 1361

Kuva 8: Tiltin kävijöiden käyntikertojen lukumäärä sukupuolittain ja ikäkategorioittain. 
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Kuva 9: Tiltin eri toimintamuotojen kävijämäärät vuosina 2020 ja 2021 sukupuolittain ja ikäryhmittäin.

25,2 %

74,8 %

Käyntikertoja oli yhteensä 1361, joista miehiä 
74,8 %. Suosituin toimintamuoto oli avoimet ovet.

Tieto- ja tukipiste Tiltti

74,8 %
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Restart-ohjelma
Restart-ohjelma on ensimmäinen valtakun-
nallinen tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä 
ongelmallisesti pelaaville suunniteltu tukipal-
velu. Siihen on otettu mallia suositusta Peli 
poikki -ohjelmasta. Kahdeksan viikon ohjelma 
kannustaa pelitapojen kriittiseen tarkasteluun 
ilman lopettamispakkoa. Tehtäväkirja verkossa 
herättelee asiakkaan pohtimaan keskeisiä tee-
moja itse, ja puhelinkeskustelut tukevat muu-
toksesta heränneiden ajatusten soveltamista 
käytäntöön. Ohjelma nojaa motivoivaan haas-
tatteluun, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan 
ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. 

Vuosina 2020 ja 2021 Restartiin ilmoittau-
tui yhteensä 99 henkilöä, joista miehiä oli 

82,8 % (82). Ilmoittautuneet olivat keskimäärin 
29,6-vuotiaita. Ohjelmaan sitouduttiin jokseen-
kin hyvin, ja vuoden 2021 loppuun mennessä 
61 oli aloittanut ohjelman ja 42 suorittanut 
sen loppuun. Ilmoittautuneiden vuositulo-
jen mediaanikategoria oli 10 000 €–13499 €, 
ja koulutuksen mediaaniaste oli toinen aste. 
Restart-ohjelman tehoa arvioidaan useilla vali-
doiduilla psykometrisilla mittareilla, joista tässä 
raportissa esitetään nk. IGDT-mittari (engl. 
Internet Gaming Disorder Test), jolla arvioidaan 
internet-digipelaamisesta aiheutuvia haittoja, 
ja joka perustuu DSM-5:n tautiluokitukseen.

Kuvat 10–12: Restart-ohjelmaan ilmoittautunei-
den koulutus-, vuositulo- ja ikäjakaumat. Kuvien 
prosenttiluvut viittaavat osuuksiin kaikista vas-
taajista. Punainen pystyviiva merkitsee keskiar-
voa, sininen merkitsee mediaania.
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Kuva 13: Restart-ohjelman 
teho IGDT-pisteillä arvioituna 
ohjelman alusta loppuun, ja 
seurantajaksojen (3kk, 6kk, ja 
12kk) yli. Yksittäiset datapis-
teet ovat havainnot ohjelmaan 
osallistuneista henkilöistä. 
Siniset pisteet ja viivat havain-
nollistavat mittaushetkikohtai-
sia keskiarvoja, ja niiden 95 %:n 
luottamusvälejä.

Ohjelmaan ilmoittautui 99 henkilöä, joista 61 aloitti ohjelman.

Ilmoittautuneet keskimäärin 
29,6-vuotiaita.

Restart-ohjelma

Vuoden 2021 loppuun mennessä 42 on suorittanut loppuun.

Aloitti SuorittiIlmoittautui Aloitti SuorittiIlmoittautui

Miehiä 82,8 %.



13

Avohoito
Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuottama 
Peliklinikan avohoito antaa monipuolista kes-
kustelutukea ja hoitoa raha- ja digipeliongel-
miin. Palvelu on tarkoitettu haittoja kokeville 
pelaajille ja heidän läheisilleen. Palvelu tarjoaa 
täysi-ikäisille helsinkiläisille, vantaalaisille ja 
kauniaislaisille keskustelukäyntejä ongelma-
tiikkaan perehtyneen ammattilaisen (psykologi, 
sosiaalityöntekijä tai sosiaaliterapeutti) kanssa 
joko yksilö-, pari-, tai perhemuotoisina. Käynnit 
ovat maksuttomia eikä lähetettä tarvita.

Tässä raportissa esitetään avohoidon vuo-
sikohtaiset asiakasmäärät sukupuolittain ja 
paikkakunnittain. Yhteensä vuonna 2020 kon-
takteja oli 1764, ja asiakkaita 592. Kontakteista 

suurin osa oli miehiä (70,1 %), ja suurin osa kon-
takteista oli helsinkiläisiä asiakkaita (74,6 %). 
Kauniaisen asiakaskontakteja oli yhteensä 19 
(ks. kuva 15). Vuoden 2021 osalta tilastointi 
on ollut pirstoutunutta pääasiallisesti Helsin-
gin kaupungin Apotti-järjestelmään siirtymi-
sen ja yhteisen tietojärjestelmän puuttumisen 
johdosta. Vuonna 2021 1.1.–23.4. -välisenä 
aikana asiakaskontakteja oli 289 ja asiakkaita 
125 – tältä ajanjaksolta sukupuolijakauma ei 
ole tiedossa. Apottiin siirtymisen jälkeen (24.4.) 
vuonna 2021 kontakteja oli 764 (miehiä 539, 
naisia 225), ja asiakkaita 231 (miehiä 169, naisia 
62). Taulukossa 3 koostetaan vuosien 2020 ja 
2021 kontakti- ja asiakaslukumäärät.

Kuva 14: Avohoidon kontakti- ja 
asiakaslukumäärät sukupuolit-
tain ja paikkakunnittain vuonna 
2020 (vuoden 2021 osalta suku-
puolijakauma ei ole tiedossa, 
joten tilastoja ei visualisoida).

Taulukko 3: Avohoidon kontaktit (sulkeissa asiakkaat) vuosina 2020 ja 2021

Vuosi Helsinki Vantaa Kauniainen Yhteensä

2020 1316 (431) 432 (158) 16 (3) 1764 (592)
2021 907 (258) 170 (100) 0 1077 (358)
Yhteensä 2223 (689) 602 (258) 16 (3) 2841 (950)



14

Peluurin auttava puhelin ja chat
Vuosina 2020 ja 2021 Peluurin auttavaan puhelimeen soitettiin peliongelmiin 
liittyen 1574 (2020) ja 1551 (2021) kertaa. Muita puheluita (ml. häirintäpuhelut) 
oli yhteensä 599 (2020) ja 1133 (2021). Peluurin chat-palveluun yhteydenottoja 
tuli 408 (2020) ja 507 (2021), ja häirintäyhteydenottoja 25 (2020) ja 48 (2021). 
Muutos vuodesta 2020 vuoteen 2021 on kaiken kaikkiaan melko pieni, joskin 
muiden puheluiden osuus vuonna 2021 oli selkeästi suurempi kuin vuonna 
2020. Tarkemmat tiedot Peluurin auttavan puhelimen ja chatin tilastoista sekä 
tietoa muista Peluurin palveluista löytyy Peluurin vuosiraporteista osoitteesta  
https://www.peluuri.fi/peluuri/peluurin-vuosiraportit

Kooste palveluista
Taulukko 4: Koostava taulukko vuosien 2020 ja 2021 asiakkaiden lukumääristä Peliklinikan  
palveluissa. Tiltin osalta raportoidaan asiakkaiden käyntikerrat, auttavan puhelimen ja chatin  
osalta yhteydenotot.

Vuosi

Peli poikki  
(Ilmoittautuneet  

/ Ohjelman läpikäyneet) Tiltti

Restart
(Ilmoittautuneet  

/ Ohjelman läpikäyneet)

Avohoito
(Kontaktit  

/ Asiakkaat)

Peluurin  
auttava 
puhelin  
/ chat

2020 688 / 347 742 28 / 11 1764 / 592 1574 / 408
2021 670 / 289 619 71 / 31 1077 / 358 1551 / 507

https://www.peluuri.fi/peluuri/peluurin-vuosiraportit
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