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1

Johdanto

Nuoret sekä siirtymävaiheessa olevat, itsenäistä elämää aloittelevat nuoret aikuiset
ovat erityisen haavoittuvia monella tavalla.
He ovat alttiita riippuvuuksien syntymiselle
eikä heidän taloudellinen asemansa useinkaan
ole vakaa. Heille runsas rahapelaaminen voikin tuoda erityisen suuria elämänhallinnan
haasteita. Silti suomalaisessa nuorten syrjäytymistä koskevassa keskustelussa ei ole tuotu
lainkaan esiin syrjäytymisen ja rahapelaamisen mahdollista yhteyttä.

hyyteen. Asiaa on tutkittu Suomessa THL:n
säännöllisesti toteuttamilla rahapelikyselyillä
sekä koululaisille toistuvasti toteutetuilla
kouluterveyskyselyillä, joissa on muutama
kysymys myös rahapelaamisesta. Tuorein valtakunnallinen rahapelikysely siihen linkitettyine rekisteritietoineen kertoo, että Suomessa työttömät ja sosiaalietuuksien saajat
ovat muita ihmisryhmiä todennäköisemmin
ongelmapelaajia tai pelaavat riskitasolla (ks.
Latvala ym. 2021).

Nuorten työttömien, opiskelijoiden ja ylipäätään nuorten aikuisten pelaamisesta tiedetään
jotain, mutta liian vähän. Kansainvälisesti nuoria koskeva rahapelitutkimus on ollut
varsin psykologiapainotteista: on esimerkiksi
etsitty ja löydetty ongelmapelaamiselle altistavia psyykkisiä tekijöitä. Sen sijaan sosiologisemmalta kannalta nuorten rahapelaamista
ei Suomessa eikä kansainvälisestikään ole
juuri tutkittu. Esimerkiksi sosioekonomisten
taustatekijöiden ja rahapelaamisen yhteyttä
nuorilla ja nuorilla aikuisilla ei ole tutkittu
kuin asiantilan toteamisen tasolla.

Edellä mainitusta tutkimuksesta kävi myös
ilmi, että ongelmapelaamista esiintyy tyypillisimmin matalasti koulutettujen nuorten, miesten ja asumistyyppiä katsottaessa
yksinasuvien parissa (mts. 4). Tutkimuksen
mukaan työttömät käyttivät vähintään yhtä
paljon rahaa pelaamiseen kuin työssäkäyvät.
Koska heidän tulotasonsa oli huomattavasti
heikompi kuin jälkimmäisillä, he käyttivät
suhteessa varoihinsa rahapelaamiseen enemmän rahaa kuin muut. Lisäksi tiedetään, että
ammattikoululaiset pelaavat enemmän kuin
lukiolaiset ja matalasti koulutetut nuoret miehet joutuvat helpommin peliongelmiin kuin
muut.

Tutkimuksista tiedetään runsaan rahapelaamisen kytkeytyvän nuorilla sekä matalaan
koulutusasteeseen että suhteelliseen köy-
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Jos nuorten ja nuorten aikuisten ongelmapelaamista tai ylipäätään rahapelaamista haluttaisiin ehkäistä, tarvittaisiin tietoa
heidän rahapelaamiskäytännöistään sekä rahapelaamiseen liittyvistä asenteistaan, uskomuksistaan ja toiveistaan. Samoin pitäisi
tarkastella heidän mahdollista ongelmapelaamistaan muutenkin kuin mittaamalla rahapeliriippuvaisten osuutta. Tässä tutkimuksessa
keskitytään näihin asioihin empiirisen aineiston kautta ja pyritään saamaan tarkasteluun
uudenlaisia näkökulmia lähtien kysymyksistä,
joita ei aiemmissa rahapelaamista koskevissa
kyselytutkimuksissa ole esitetty.
Tutkimus on toteutettu internet-kyselynä loppuvuonna 2019. Kyselyyn vastasi 228
16–35-vuotiasta eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa pyrittiin tavoittamaan erityisesti
työttömiä tai työelämän marginaalissa olevia
Ohjaamoiden ja nuorten työpajojen kautta.
Kun vastaajia kertyi tällä tavoin kovin vähän,
keruuta laajennettiin Veikkauksen etuasiakastiedotteen avulla myös muille alle 35-vuotiaille pelaajille.
Aineisto ei ole ns. edustava otos, jonka pohjalta voitaisiin tehdä yleistyksiä kaikkiin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Tilastotieteellisin termein: aineisto on näyte, jota
on kerätty kolmella eri foorumilla. Yhdistävä
tekijä vastanneiden välillä on se, että he kaikki
ovat alle 35-vuotiaita ja pelaavat rahapelejä.
Vaikka näytteen perustella ei voi tehdä yleistyksiä, sen perusteella voi silti pohtia laajemminkin tiettyjä esiin tulevia ilmiöitä, varsinkin
tehtyyn tutkimukseen ja alan kirjallisuuteen
nojaten. Näin tässä raportissa tehdään.
Aluksi tarkastellaan Suomen rahapelikenttää
ja sen poikkeuksellisuutta. Suomessa on valtion pelimonopoli, Veikkaus. Tällainen järjestely on maailman mittakaavassa hyvin poikkeuksellinen. Suomessa pelataan rahapelejä
neljänneksi eniten koko maailmassa, mikä
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sekin on merkillepantavaa. Suomessa on pitkään vallinnut poikkeuksellisen myönteinen
ilmapiiri suhteessa rahapelaamiseen, mihin
pelimonopoli on vaikuttanut. Rahapelituotot on käytetty ”hyviin tarkoituksiin”, mistä
on jaksettu kansalaisia jo vuosikymmenten
ajan muistuttaa. Luvussa tarkastellaan myös
tämän ilmapiirin sekä Veikkauksen toiminnan viimeaikaisia muutoksia.
Tämän jälkeen raportissa luodaan lyhyt silmäys rahapelimaailman tulokkaaseen 2000-luvun alusta, eli nettipokeriin. Aluksi nettipokeria pystyi pelaamaan vain ulkomaisten
pelintarjoajien nettisivuilla; sellaisten, joiden
toiminta Suomessa on periaatteessa laitonta.
Nettipokerin on pelätty tuottavan vaikeuksia
varsinkin nuorille etenkin siksi, että siinä
pelataan paljon suuremmilla summilla kuin
muissa rahapeleissä. Sittemmin Veikkaus on
kuitenkin lanseerannut nettipokerin myös
omalle verkkosivulleen.
Seuraavassa luvussa edetään kohti tutkimuskysymyksiä valottamalla nuorten, rahapelaamisen ja suomalaisen rahapeli-ilmaston erityislaatuista suhdetta. Suomalaisten nuorten
rahapelaaminen on vähentynyt aivan viime
aikoina. Silti nuorista osa on vaarassa ajautua
peliongelmaisiksi. Pieni osa nuorista aikuisista myös velkaantuu peliongelmien vuoksi.
Velkaantuneiden peliongelmaisten määristä
ei ole tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa
yritetään selvittää muun ohella nuorten vastaajien suhtautumista siihen, että pelaamiseen otetaan velkaa.
Aineiston keruuta – myös sen ongelmia – kuvaillaan tarkkaan, samoin aineistoa itseään
sekä sitä, mitä aineistosta voi päätellä ja mitä
ei. Tuloksia esiteltäessä edetään teemoittain:
pelatut pelit, rahankäyttö pelatessa, mahdollinen velan ottaminen pelaamiseen sekä
asenteet, jotka liittyvät pelaamiseen ja peliongelmat. Koettuja peliongelmia kuvaillaan

myös saatujen avovastausten avulla. Niissä
vastaajat kertovat omakohtaisesti sekä lievemmistä että varsin vakavista peliongelmista.
Ensimmäisen rahapelikokeilun ikää selvitetään monivalintakysymyksellä. Lisäksi tarkastellaan sitä, mistä ja miten peliongelmissa
auttavista tahoista on saatu tietoa.
Lopuksi tehdään ehdotuksia sekä tulevan tutkimuksen suuntaamisen että rahapelaamisen
tuottamien ongelmien vähentämisen näkökulmista. Jälkimmäisiä on tehty ennenkin,
muun muassa ennen arpajaislain muuttamista vuoden 2021 lopussa. Silloin ne eivät juuri
vaikuttaneet Veikkauksen toimintaan. Tämä
tutkimus tuo osaltaan uusia näkökulmia ra-

hapeliongelmiin ja niiden suitsimiseen sekä
Veikkauksen toiminnan kriittiseen arviointiin.
Aineiston keruun suunnitteluvaihetta ja itse
keruuta rahoitti Suomen Kulttuurirahasto
apurahallaan. Aineiston analyysivaiheen sekä
raportin kirjoittamisen on rahoittanut Kuluttajaosuustoiminnan säätiö Vasemmistofoorumille annetun avustuksen kautta. Aineiston keruussa yhteistyökumppanina on ollut
All Youth -hanke ja sitä johtanut Tampereen
yliopiston nuorisotutkimuksen laitos, joita
kiitän avusta. Erityiskiitoksen avuliaisuudesta ansaitsee YTM Miia Lähde. Tutkimus
on toteutettu ja kirjoitettu ajatuspaja Vasemmistofoorumin kannustavassa työyhteisössä.

7

2

Suomen rahapelikenttä
ja sen poikkeuksellisuus

Suomen asenneilmasto on ollut pitkään rahapelaamiselle hyvin myönteinen. ”Suomalainen
voittaa aina” oli pitkään pelimonopolimme
slogan, ja myös kansa oli sen laajalti omaksunut. Positiivisen asenteen taustalla on ollut
paitsi pelimonopolin valtiollisuus, myös sen
tuottojen ohjaaminen ”hyviin tarkoituksiin”.
Aiemmin valtiollinen rahapelimonopoli koostui RAY:sta, Veikkauksesta ja Fintotosta, kunnes nämä kolme sulautettiin yhdeksi organisaatioksi, Veikkaukseksi vuoden 2017 alussa.
Slogan ”Suomalainen voittaa aina” muutettiin
samalla neutraalimmaksi iskulauseeksi ”Pidetään pelaaminen ilon puolella”.
Monissa muissakin maissa rahapelaamisella
on kytkös valtioiden budjetteihin. Monissa
Euroopan maissa valtiolla on monopoli osaan
rahapelikentästä, esimerkiksi pelikoneisiin.
Sen lisäksi yksityiset pelintarjoajat voivat joko
toimia valtioilta ostamillaan lisensseillä, tai
maksaa ko. maassa saamistaan liikevoitoista
veroja valtiolle. (Ks. Nikkinen ym. 2018.) Näin
on esimerkiksi Ruotsissa. Täysin valtiollista
pelimonopolia Suomen tapaan ei ole missään
muussa Euroopan maassa.
Monopoli tarkoittaa käytännössä sitä, että mikään muu taho kuin Veikkaus ei saa organisoi-
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da rahapelaamista Suomessa – poikkeuksena
itsehallintoalue Ahvenanmaa, jolla on oma
pelimonopolinsa (PAF). Ulkomaisille tahoille
pelaamista ei ole kielletty, mutta ulkomaisten
peliyhtiöiden mainonta Suomessa on. Lisäksi
niiden toimintaa Suomessa hankaloitetaan jo
– vaikka se nettimaailmassa on vaikeaa – ja
vuoden 2021 lopussa toteutetun arpajaislain
muutoksen jälkeen sitä vaikeutetaan entisestään muun muassa estämällä rahansiirrot.
Valtion omistamia peliyhtiöitä on esimerkiksi Espanjassa, Norjassa ja Ruotsissa, mutta
niiden toiminta kattaa vain osan koko ko.
maan laillisesta rahapelikentästä (esimerkiksi Svenska Spel Ruotsissa). Niissä siis toimii
valtion peliyhtiö osana rahapelikenttää. Joissain näistä maista ulkomaiset rahapeliyhtiöt
voivat toimia lisenssimaksujen turvin.
Suomessa Veikkauksen voitot kanavoidaan
suoraan tietyille tahoille ja yhteiskunnan
sektoreille, kuten tieteelle, taiteelle, muulle
kulttuurille, urheilulle, nuorisotyölle ja sosiaalialan järjestöille. Monet näistä järjestöistä ovat lähellä poliittisia puolueita. Tämä on
vaikeuttanut pitkään kriittistä keskustelua
pelimonopolista ja sen toiminnasta Suomessa.

Varojen keräämistä pelimonopolin avulla niin
sanotusti hyviin tarkoituksiin on pidetty Suomessa niin tärkeänä – ja rahapelaamisesta
saadut tulot ovat olleet niin merkittävä osa
monien yhteiskunnan osa-alueiden rahoitusta – että kansalaisten pelaamista on pyritty lisäämään monin keinoin, välillä jopa
keinoja kaihtamatta. Sisäasiainministeriön
rahapelaamista valvova osasto on joutunut
useampaan otteeseen puuttumaan markkinoinnin ylilyönteihin.

misteluvaiheessa tuotiin julki paljon kriittisiä
näkökulmia ja muutosehdotuksia Veikkauksen
toimintaan. Lakiehdotuksen lausuntokierroksella kriittisiä lausuntoja esittivät muun
muassa Peliklinikka ja Sininauhaliitto. Ne
vaativat järeämpiä toimia rahapeliongelmien
ehkäisemiseksi kuin mitä lakiehdotuksessa
esiteltiin. Poliittisella kentällä Vasemmistoliiton vt. puheenjohtaja Jussi Saramo vaati
julkisesti ainakin yhtä muutosta: pelikoneiden siirtämistä pois marketeista ja kioskeista.

2.1 V i i m eA i kA i Set
m u u tokSet
ilmA p i iRi SSä JA
JäRJ eSt el mäSSä

Samaan aikaan – lainvalmisteluprosessin
ollessa edelleen käynnissä – syntyi mietintö
siitä, miten tähän saakka Veikkauksen rahoittamat järjestöt ja instituutiot voitaisiin
rahoittaa joko osittain tai kokonaan irrallaan
veikkausvoittorahoista. Mietintö valmistui, ja
sen pohjalta rahoitusta ollaan uudistamassa
huomattavasti.

Suomessa on noussut kriittistä keskustelua
Veikkauksen toiminnasta vasta viimeisten
vuosien aikana. Pitkään keskustelua aiheesta
hallitsivat rahapelituottojen edunsaajat, eli
lukuisat Veikkaus-rahoista nauttivat järjestöt ja instituutiot, joiden retoriikassa rahapelihaitoista ei puhuttu tai niitä vähäteltiin.
Tilanne alkoi muuttua vasta vuoden 2019 tienoilla: rahapelien haitoistakin alettiin heidän
parissaan puhua. Tuoreen THL:n tutkijoiden
tekemän analyysin mukaan tähän saattoi vaikuttaa se, että yleinen ilmapiiri oli muuttunut;
edunsaajien oli muutettava tyyliään uskottavuutensa säilyttämiseksi (Selin ja Nyrhinen
2022). Vuosina 2019–2020 rahapeliongelmista
keskusteltiin entistä enemmän, Veikkauksen
toimintaa arvosteltiin ja sen roolia ”hyvää tekevänä” monopolina kyseenalaistettiin muun
muassa Veikkauksen fuusion, sen mainonnan
voimistumisen ja mainonnan ylilyöntien jälkimainingeissa.
Arpajaislain uudistus vuoden 2021 lopussa
toi lopulta yllättävän vähän muutoksia vallinneeseen tilanteeseen. Uuden arpajaislain val-

Valtioneuvoston hyväksymän (8.2.2022) uuden
rahoitusmallin mukaan Veikkauksen suora
rahoitus järjestöille lopetetaan asteittain.
Veikkauksen voitot ohjautuvat muutaman
vuoden viiveellä mallin hyväksymisestä valtion
budjettiin. Entisiä Veikkauksen edunsaajia eli
järjestöjä ja instituutioita avustetaan jatkossa valtion budjetista niin, että kytköstä Veikkaukseen ei enää ole. (Valtioneuvosto 2022.)

2. 2. RAh A pelik eNtäN
uuSi t ulok AS:
Nettipelit
uudeN lA i Si Ne
Ri Sk eiNeeN
Internetissä pelattavista, ulkomailta ja siis
Veikkauksen monopolin ulkopuolelta organisoiduista rahapeleistä nousi moraalista
paniikkia varsinkin 2000-luvun alkupuolella.
Suurta huolta ilmaistiin etenkin ulkomaisil-
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le toimijoille pelatusta nettipokerista. Sen
oletettiin useissa puheenvuoroissa suistavan
nopeasti pelaajiaan rahapeliongelmiin ja velkaannuttavan heidät helposti. Arveltiin, että
etenkin nuoret aikuiset olisivat taipuvaisia
pelaamaan nettipelejä ja etenkin nettipokeria. Oletus oli vahva varsinkin 2000-luvun
alkuvuosina (ks. Lähteenmaa ja Strand 2008).
Tämä huoli oli osaltaan funktionaalinen Veikkauksen kannalta. Koska ensi alkuun nettipelejä tarjosivat vain ulkomaiset pelintarjoajat,
jotka olivat – ja ovat – rahapelimonopolimme
kilpailijoita, oli mielekästä maalata nimenomaan niiden vaarallisuudesta synkeää kuvaa.
Tällä pystyttiin myös legitimoimaan samoihin
aikoihin koventunutta Veikkauksen mainontaa: jos ihmiset kuitenkin pelaavat, pelatkoon
sitten Veikkauksen ”vähemmän vaarallisia”
pelejä. Sittemmin Veikkaus lanseerasi internetiin oman nettipokerinsa ja muitakin niin
sanottuja nettipelejä.
Internetissä pelattava pokeri tuottaa osalle
pelaajista isoja ongelmia, mutta ei kaikille sitä
pelaaville (ks. Lähteenmaa ja Strand 2008).
Nettipokeria pelataan keskimäärin isommilla
summilla kuin muita rahapelejä. Koska nettipokeri (ja pöydässä pelattava pokeri) eivät
ole pelkästään onnenpelejä, vaan niissä menestymisessä myös taidolla on merkitystä,
osa sen pelaajista jää pääsääntöisesti voitolle. Nettipokeria pelaavat myös muutamat
ammattilaiset; he voittavat niin paljon, että
pystyvät elämään voitoillaan. Nettipokerissa
pelaajat eivät ei siis pelkästään menetä rahaa.
Suurin osa nettipokerin pelaajista kuitenkin
yleensä häviää rahaa, ja usein isoja summia
kerrallaan. Osa sen pelaajista joutuu taloudellisiin ongelmiin. Lähteenmaan ja Strandin
peleillä velkaantumista koskevan tutkimuksen
mukaan nettipokerin vaarallisuutta pelivelkaantumisen aiheuttajana oli 2000-luvun alkuvuosina silti liioiteltu samalla, kun muiden
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Suomessa pelattavien rahapelien vaarallisuutta velkojen aiheuttajana oli hyssytelty. (Lähteenmaa ja Strand 2008.) Rahapelaamisella
velkaantujat pelaavat tyypillisesti useita eri
rahapelejä. Pelitapa – se, että pelataan isoilla panoksilla suhteessa omaan tulotasoon,
ja tyypillisesti useita eri pelejä – vaikuttaa
peleillä velkaantumiseen enemmän kuin se,
mitä peliä pelataan (mt.)

2. 3. muideN m AideN
RAh A pelipolit iik kA
JA ylei NeN
ASeNNeil m ASto
Usein rahapelaamisten suosimista – ja sen
hankaloittamisen estämistä – argumentoidaan sanomalla, että ”rahapelaamista on ollut aina niin kauan kuin on ollut ihmisiäkin”.
Tämä ei täysin pidä paikkaansa: rahapelaamista on ollut niissä ihmiskulttuureissa, joissa on
ollut epätasa-arvoisuutta ja rahatalous. Lähes
kaikissa yhteiskunnissa rahapelaamiseen on
suhtauduttu eri aikakausina eri tavoin. Ennen
toista maailmansotaa pelaamista pidettiin
lähes kaikissa länsimaisissa yhteiskunnissa
vastustettavana, huonoon elämänhallintaan
johtavana ja vähintäänkin tiukasti rajoitettavana toimintana. Usein taustalla oli huoli
varsinkin työväestön moraalista. (Ks. Egerer
ym. (toim.) 2018; Sulkunen ym. 2019.)
Myös katolinen, protestanttinen ja anglikaaninen kirkko pitivät pitkään rahapelaamista
tuomittavana, jopa syntinä. Islamin piirissä rahapelaamista on pidetty syntinä alusta
lähtien, ja pidetään edelleenkin. Islamilaisen
kulttuurin valtamaissa ei ainakaan virallisesti
rahapelata.
Jo ensimmäisen, mutta varsinkin toisen maailmansodan jälkeen suhtautuminen rahape-

laamiseen muuttui etenkin Euroopan maissa
myönteisemmäksi: se osoittautui oivalliseksi
tavaksi kerätä rahaa sotaveteraaneille ja muutenkin sodan tuhojen korjaamiseksi (esim.
Nikkinen ym. 2018). Myös Suomessa valtion
toimijoiden organisoima rahapelaaminen
vakiintui nimenomaan talvi- ja jatkosotien
jälkeen. Raha- automaattiyhdistys ja Veikkaus saivat alkunsa tällaisesta järjestelystä.
Myös rahapeliongelmiin suhtautuminen on
muuttunut ajan saatossa. Rahapelaamista
pidettiin pitkään Euroopan maissa ennen
kaikkea moraalisena ongelmana (esim. Strand

ja Lähteenmaa 2010). Sittemmin ongelma on
yksilöllistetty: ihmisen, joka ajautuu rahapeliongelmiin, on katsottu olevan psykososiaalisilta tai psykologisilta ominaisuuksiltaan
tietynlainen (ks. Sulkunen ym. 2019). Yksilölliseksi ongelmaksi hahmottaminen on funktionaalista niille tahoille, jotka haluavat säilyttää
vallitsevan rahapelijärjestelmän ennallaan.
Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta on tärkeää
pitää keskustelussa esillä myös rakenteellista
näkökulmaa, joka psykologisoitaessa näyttää
usein unohtuvan. Yhteiskuntarakenteiden
haastaminen ja muuttaminen on helpompaa
kuin ihmisten psykologisten ominaisuuksien.
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3

Rahapeliongelmien
tutkimus

Maailmanlaajuisesti rahapelaamiseen kytkeytyvät lukuisat ongelmat on tiedostettu aiemminkin, mutta vasta viime vuosikymmeninä
niitä on tutkittu entistä enemmän ja niistä
on alettu puhua myös julkisuudessa. Taustalla on osin pelaamisen lisääntyminen, osin
nettipelit sekä pelaamisen entistä suurempi
kaupallistuminen.
Rahapelaamisen aiheuttamia ongelmia on
tutkittu suhteellisen runsaasti ja ne ovat laajasti tunnistettuja varsinkin kansainvälisessä
tutkimuksessa. Taloudellisista ongelmista
tyypillisimpiä ovat pelaajan velkaantuminen
ja siitä seuraava köyhyys, joka koskettaa usein
myös velkaantuneen pelaajan perhettä (mm.
Lähteenmaa ja Strand 2008; Sulkunen ym.
2019; Järvinen-Tassopoulos ja Marianneou
2021). Tutkimusten mukaan peliongelmista
seuraa myös ihmissuhde- ja etenkin perheongelmia: valehtelua, salailua, epäluottamusta
ja väkivaltaakin (mm. Järvinen-Tassopoulos
ja Marianneou 2021). Ongelmapelaamisesta
voi seurata myös rikollisuutta: petoksia, kavalluksia, maksuvälinepetoksia ja varastamista
(Sulkunen ym. 2019). Samoin ylenpalttiseen
pelaamiseen kytkeytyy lukuisien tutkimusten mukaan mielenterveys- ja muita terve-
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ysongelmia, jotka ovat tyypillisiä muillekin
addiktioille (emt.).
Suomessa pelataan rahapelejä neljänneksi
eniten maailmassa suhteutettuna väkilukuun,
mitattuna rahapelaamiseen käytetyillä rahamäärillä (Sulkunen ym. 2019). Voisi olettaa,
että myös rahapeliongelmia Suomessa olisi
runsaasti. Toisaalta: rahapelimonopolia on
perusteltu sillä, että sen avulla ehkäistään
ongelmia tehokkaasti, koska monopolin toiminta on ”vastuullista”.
Eli: onko Suomessa rahapeliongelmia erityisen paljon vai erityisen vähän? Jotta tähän
voisi vastata luotettavasti, rahapeliongelmia
pitäisi voida mitata melko tarkasti, ja lisäksi
vakioida taustamuuttujia, jotta voisi vertailla
tässä suhteessa Suomea muihin maihin. Ongelmana tässä on se, että suuri osa rahapelaamisen aiheuttamista ongelmista jää piiloon.
Edellä mainittujen ongelmatyyppien sateenvarjon alla olevista yksittäisistä ongelmista
kaikista jää osa piiloon niin tutkimukselta
kuin viranomaisiltakin. (Ks. Sulkunen ym.
2019.)
Mittaamista ja vertailua hankaloittaa myös se,
että rahapelaamisen toisaalta aiheuttamat ja

toisaalta ongelmallista rahapelaamista aiheuttamassa olevat tekijät sekoittuvat monissa
ongelmissa: terveys-, mielenterveys- ja talousongelmissa, rikollisuudessa, joskus myös
ihmissuhdeongelmissa. (Sulkunen ym. 2019.)
Jos siis vaikkapa ongelmapelaajalla on mielenterveysongelmia, emme voi tietää, ovatko
mielenterveysongelmat aiheutuneet peliongelmasta vai toisinpäin. Kumpi oli ensin, X
vai Y, ja kumpi aiheutti toisen – sitä ei tarkoillakaan tutkimuksilla voi aina saada selville.
Rahapelaamisen aiheuttaman velkaantumisen lisääntymisestä ja velkasummien kasvamisesta aivan viime vuosina kertoo osaltaan
Peluurin (peliongelmaisia auttava organisaatio) tilasto: sinne yhteyttä ottavien velkaantuneisuus on vuodesta 2017 lähtien pahentunut
vuosi vuodelta, ja summat ovat nousseet moninkertaisiksi (Peluuri 2020). Osittain tämä
suunta kertonee nettipokerin pelaamisen
lieveilmiöistä: kun siinä käytettävät summat
ovat huomattavan suuria, kovaonniset myös
velkaantuvat helpommin.

3.1. Nu oR et JA
RAh Ap el i oNg el m At:
m itä t u t k i muSt eN
pohJA ltA t i edetä ä N
Nuorten rahapelaamista ja peliongelmia on
tutkittu melko paljon muun muassa Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Kanadassa;
kaikissa näissä maissa myös pelataan paljon.
Suomessa nuorten rahapelaamista ja varsinkin heidän ongelmapelaamistaan on tutkittu
yllättävän vähän siihen nähden, kuinka paljon Suomessa myös nuoret, alle 18- ja jopa
alle 15-vuotiaat, pelaavat. Valtakunnallisissa kouluterveyskyselyissä selvitetään toki
säännöllisesti myös nuorten rahapelaamista,
ja näiden tulosten pohjalta THL:n tutkijat

yleensä kirjoittavat analyyseja. Sen syvemmälle nuorten rahapelaamisen tutkimisessa
ei ole Suomessa juuri menty. Poikkeuksena
on THL:n tutkijoiden toimittama teos ” Riippuvuus perheessä” (2021), jossa nuorten pelaamista tarkastellaan hieman laajemmassa
kontekstissa. (Ks. Järvinen-Tassopoulos ja
Pirskanen (toim.) 2021.)
Nuorten aikuisten runsas rahapelaaminen on
tullut toistuvasti esiin THL:n säännöllisesti
toteuttamassa valtakunnallisessa rahapelikyselyssä, jonka aineiston keruun organisoi
Tilastokeskus. Viimeisimmän valtakunnallisen
selvityksen mukaan nuoret aikuiset, etenkin
miehet, ovat eniten rahapelejä pelaava väestöryhmä. (Salonen ym. 2020.) Suomessa
henkilöt, jotka kuluttavat rahapeleihin rahaa
poikkeuksellisen paljon, pelaavat tyypillisesti vähintään kuutta eri rahapeliä (Grönroos
ym. 2021).
Alle täysi-ikäisten rahapelaaminen Suomessa
on viime vuosina vähentynyt voimakkaasti.
Tämä johtuu ennen kaikkea pelaamisen alaikärajan muuttamisesta 16 vuodesta 18 vuoteen. Tosin lainvalvonta oli muutoksenkin
jälkeen pitkään melko heikkoa: alaikäiset ovat
päässeet melko helposti pelaamaan (ks. Veikkaus Oy, 2018). Vasta pakollisen tunnistautumisen tultua vuoden 2022 alusta lähtien kaikille Veikkauksen pelikoneille asian voi olettaa
oikeasti muuttuneen. Raaputusarpoihin ja
lottokuitteihin pakollista tunnistautumista
odotetaan vielä vuoden 2023 loppuun saakka.
Alle 18-vuotiaat käyttävätkin runsaasti raaputusarpoja, vaikka periaatteessa pelaamisen ikäraja koskee niitäkin. 41 prosenttia
15–17-vuotiaista oli pelannut vähintään yhtä
pelityyppiä vuonna 2019. Alaikäisten kolme
yleisintä pelityyppiä olivat Veikkauksen arpapelit (31 prosenttia alaikäisistä oli pelannut
niitä), Ruotsin ja Viron laivoilla pelattavat
PAF:n pelit (13 prosenttia) ja Veikkauksen ra-
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ha-automaattipelit muualla kuin kasinolla (12
prosenttia). Lähes joka viides alaikäinen (18
prosenttia) oli pelannut useampaa kuin yhtä
rahapelityyppiä. (Salonen ja Hagfors 2020.)
Veikkauksen arpapelien pelaaminen itse asiassa yleistyi alaikäisillä vuodesta 2015 vuoteen
2019 siinä missä heidän muiden rahapelien
pelaamisensa vähentyi. Veikkauksen arpapeleillä tarkoitetaan sekä pahvisia raaputusarpoja että nettiarpoja. Alaikäiset pelasivat pääosin pahvisia raaputusarpoja. Periaatteessa
raaputusarpojakaan ei saisi myydä alaikäisille, joten joko tätä kieltoa rikotaan arpoja
myytäessä, tai sitten vanhemmat, kaverit tai
vaikkapa isommat sisarukset ostelevat niitä
alaikäisille.
Tuoreimman valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisista (eli noin 14–17-vuotiaista) noin 4
prosenttia pelaa rahapelejä viikoittain, lukiolaisista noin 2 prosenttia ja ammattikoululaisista 5 prosenttia. Nuorten pelaamisen
taustalla olevat sosioekonomiset erot ovat
pelaamisen vähennyttyä voimakkaasti kasvaneet: ammattikoululaiset pelaavat enemmän
kuin lukiolaiset ja nuoret, joiden vanhemmilla
ei ole korkeaa koulutusta, pelaavat enemmän
kuin ne nuoret, joilla on korkeasti koulutetut
vanhemmat. (Latvala ym. 2021.)
Kaikilla näillä ryhmillä rahapelaaminen on
vähentynyt selkeästi aiemmasta mittausajankohdasta eli vuodesta 2019. Ammattikoululaisilla se on vähentynyt eniten, eli yli puolittunut 10 prosentista viiteen. (THL 2022). Pojat
pelaavat kaikissa ryhmissä moninkertaisesti
tyttöihin verrattuna. Ammattikoululaisilla
ero on suurin niin, että poikien prosentti on
noin kahdeksan ja tyttöjen noin yksi. Pelikoneet pitkään kiinni pitänyt pandemia ja
pelaamisen kiristynyt ikärajakontrolli ovat
ilmeisesti vähentäneet pelaamista vuosien
2019 ja 2021 välillä.
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Raaputusarpojen ja lottokuponkien ostelu
alaikäisille kertoo osaltaan siitä, että kansalaisten parissa rahapelaamista ei pidetä
potentiaalisesti vaikeaa riippuvuutta aiheuttavana Suomessa vieläkään; sellaisena, jolta
jälkeläisiä pitäisi suojata. Tästä kertoo sekin,
että tutkimuksen mukaan nuorten vanhemmat eivät juurikaan puutu lastensa rahapelaamiseen kriittisesti, saati kieltäen tai rankaisten, toisin kuin muihin potentiaalisiin
riippuvuuksien aiheuttajiin: tupakointiin,
nuuskan käyttöön, alkoholin juomiseen tai
huumeiden käyttöön (Raitasalo ym. 2021).
Kouluikäisiä nuoria tavoitetaan kyselyihin
vastaajiksi varsin kattavasti koulujen kautta.
Se sijaan täysi-ikäisten nuorten aikuisten pelaamista koskevan tutkimuksen jo pitkäaikaisena ongelmana on ollut se, että he vastaavat
kyselyihin heikosti. Myös valtakunnallinen
rahapelikysely tavoittaa tämän ryhmän kaikkein huonoimmin. Nuorten miesten kyselyihin vastaamattomuus korreloi myös heidän
alhaisen koulutustasonsa, huonon sosioekonomisen asemansa ja työttömyytensä kanssa
(Kontto ym. 2019). THL:n tutkija Konton ja
kumppaneiden (emt.) mukaan tämän sosioekonomisesti haavoittuvan joukon poisjäänti
kyselyistä on jopa niin mittavaa, että se voi
tuottaa vääristymää (bias) aineistosta tehtäviin yleistyksiin. Tässä tutkimuksessa on
pyritty tavoittamaan muun muassa työpajojen kautta niitä nuoria aikuisia, jotka yleensä
eivät vastaa kyselyihin.

3. 2. kohti
tutkimuskysymyksiä
Miksi on tärkeää tutkia ja pyrkiä ehkäisemään
nuorten ja nuorten aikuisten rahapeliongelmia? Mikä on ilmiön yhteiskunnallinen painoarvo; kysehän on kuitenkin vain nuorten
vähemmistöstä? Ensinnäkin Veikkaus-mo-

nopolin koko olemassaoloa perustellaan sillä,
että valtio-omisteisessa monopolissa rahapeliongelmia pystytään ehkäisemään parhaalla
mahdollisella tavalla. Jos samanaikaisesti tietyn – vieläpä haavoittuvassa iässä ja asemassa
olevan – ikäryhmän pelaamisesta ei tiedetä
tarpeeksi (vrt. edellä kuvailtu nuorilta aineiston keruun ongelma), niin myös monopolia
tukevassa tietoperustassa on aukko.
Nuoret ja vasta aikuistumassa olevat nuoret
aikuiset ovat erityisen haavoittuvaisia sekä
psyykkisesti (alttius riskinottoon jne.), sosiaalisesti (syrjäytymisen, koulu-uralta putoamisen jne. vaara) että taloudellisesti (huonotuloisuus, tulottomuus) (esim. Messerlian
ym. 2005). Lisäksi muutamien tutkimusten
perusteella näyttää siltä, että nuorilla on suurempi alttius päätyä peliaddikteiksi kuin vanhemmilla. Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on päädytty arvioihin, joiden mukaan
teini-ikäisistä 4–8 % pelaa patologisesti, kun
vanhemmista vain 1–3 % (ks. NRC 1999; Derevensky ym. 2003). Rahapeliongelmat tuottavat
myös usein ongelmia myöhemmin elämässä,
kuten velkaantumista, ihmissuhdeongelmia
ja näistä seuraavia muita vaikeuksia. Tästäkin
syystä rahapeliongelmien ehkäisy nuorten
parissa on tärkeää. Ongelmien ehkäisemistä
edistää se, että itse ilmiöstä tiedetään olennaisia asioita.
Sekä luottohäiriömerkinnät että peliongelmat
kasautuvat nuorille, vähävaraisille ja matalasti
koulutetuille miehille. Tietoa siitä, kytkeytyvätkö runsaat luottohäiriömerkinnät ja ongelmallinen rahapelaaminen tässä ryhmässä
yhteen, ei kuitenkaan ole. Lähteenmaan ja
Strandin rahapelaamisella velkaantumista
koskeneessa tutkimuksessa (2008) tuli esiin,
että rahapelien vuoksi velkaantuvien joukossa on huomattavan paljon myös niitä, joilla
on luottohäiriömerkintä. Koska tuonkaan
tutkimuksen aineisto ei ollut tilastollisesti edustava, ei asiaa koskevaa yleistystä voi

tehdä. Jos nuorten ”syrjäytymisestä” ollaan
huolissaan, myös rahapelaamisen mahdollinen kytkös niin sanottuun syrjäytymiseen
pitäisi selvittää nykyistä perusteellisemmin.
Näin ilmiötä voitaisiin nykyistä paremmin
ehkäistä ja hoitaa.
Rahapeliongelmien yhteyttä nuorten ns. syrjäytymiseen ei ole Suomessa tutkittu. Se on
outoa, koska syrjäytymisestä sinänsä näytetään olevan huolissaan yhteiskuntamme
monilla eri sektoreilla, ja siihen suunnataan
paljon niin projekti- kuin tutkimusrahoitustakin. Myös kansainvälisessä nuorten rahapelaamista koskevassa tutkimuksessa pelaamisen ja sosioekonomisten tekijöiden välistä
kytköstä on problematisoitu vain vähän. Sen
sijaan tutkimus on ollut varsin psykologisesti orientoitunutta. On esimerkiksi etsitty ja
löydetty rahapeliongelmille altistavia psykologisia tekijöitä, joiksi on todettu muun
muassa impulsiivisuus ja elämyshakuisuus
(ks. Savolainen ym. 2021).
Tässä käsillä olevassa tutkimuksessa ei lähdetä lainkaan psykologisten tulkintojen tielle,
vaan kyseinen problematiikka rajataan tutkimuskysymysten ulkopuolelle. Sosioekonomiseen ympäristöön ja rahapelipolitiikkaan
maassamme voidaan ainakin poliittisin keinoin jotenkin vaikuttaa, kun taas ihmisten
psyykkisille rakenteille, jotka ovat syntyneet
jo varhaislapsuudessa, on erittäin vaikea,
suorastaan mahdoton, vaikuttaa.
Vuoden 2020 Nuorisobarometrissä (joka on
valtakunnallinen toistuvasti tehty kysely edustavalle otokselle 15–29-vuotiaista nuorista) yllättävän suuri osa nuorista koki, ettei rahapeliongelmiin saa riittävästi apua suomalaisessa
palvelujärjestelmässä. Se, ettei rahapeliongelmiin saa riittävästi apua, oli tyytymättömyyttä aiheuttavien palvelujärjestelmän
puutteiden kärjessä. (Myllyniemi ym. 2021.)
Tämä oli yllättävää, koska peliongelmien en-
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nalta ehkäisemiseen ja hoitoon on panostettu
jo viidentoista vuoden ajan entistä enemmän.
Itse rahapelaamista ei Suomessa kuitenkaan
pyritä ehkäisemään (paitsi nyttemmin alle
18-vuotiailta) vaan jopa päinvastoin: pelaamaan kannustetaan mainostamalla ja korostamalla Veikkaus-rahojen käyttämistä hyviin
tarkoituksiin. Näin on ollut aivan viime aikoihin saakka; nyt tilanne on ambivalentimpi
rahapeliongelmia koskevan kasvaneen huolen vuoksi.
Pitkään jatkunut pelaamaan kannustaminen
on liittynyt Veikkauksen erityisasemaan valtiollisena pelimonopolina, joka tuottaa rahaa
kulttuurialalle, nuorisotyöhön ja sosiaalista
työtä tekeville järjestöille sekä tieteelle. Toisaalta monopolin yhtenä perusteena, legitimoijana myös Euroopan Unionin suuntaan,
on se, että Veikkaus toimii vastuullisesti. Tätä
Veikkauksen roolin sisäistä ristiriitaa on käsitelty Suomen julkisessa keskustelussa enenevästi jo muutaman vuoden ajan.
Vastaavan tapainen ristiriita, vähän eri muodoissa, vallitsee toki monissa eri maissa –
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myös niissä, joissa lisenssillä pelaavat yksityiset yhtiöt toimivat. Näiden lisenssimaksujen
avulla saaduilla varoilla rahoitetaan usein sosiaali- ja nuorisotyötä, tai ainakin niillä kerätään rahaa nimenomaan hyvinvointivaltiolle
(esim. Choliz ym. 2021). Suomen monopolin
tapauksessa rooliristiriita on erityisen kärjistynyt, kun se on niin selkeä — sama taho kerää köyhiltä rahaa, esimerkiksi sijoittamalla
pelikoneita etenkin vähävaraisille alueille, ja
sitten rahoittaa näitä köyhiä ja ongelmaisia
tukevia projekteja. (Ks. Marionneau ym. 2018;
Sulkunen ym. 2019.)
Suomessa pelaamisen ylenpalttiseen mainontaan ja pelimahdollisuuksien tarjoamiseen
– pahimmillaan jopa sairaaloiden auloihin
sijoitetuilla pelikoneilla – ei ole puututtu kuin
vasta aivan viime vuosina. Yksi syy tähän on
se, että niin monella taholla, sekä politiikassa että sosiaalialan järjestöissä, on ollut oma
intressi pitää Veikkauksen voitot suurina:
tarjolla on ollut rahaa, valtaa tai molempia.
Helmikuussa 2022 päätetty Veikkaus-rahojen
irrottaminen suorasta järjestöjen rahoittamisesta muuttanee tilannetta.

4

Aineisto,
analyysimetodit ja
tulosten luotettavuus

Tämän raportin empiirinen aineisto koostuu
syksyllä 2019 toteutetun kyselytutkimuksen
tuloksista. Kyselyllä ei tavoiteltu niin sanottua
edustavaa otosta, vaan näytettä 16–29-vuotiaista Suomessa asuvista työvoimamarginaaleissa olevista nuorista aikuisista, jotka
pelaavat rahapelejä vähintään joskus. Tutkimusintressinä oli alun perin selvittää nimenomaan työttömien ja aktivointitoimenpiteissä
olevien nuorten rahapelaamista ja heidän siihen liittyviä asenteitaan. Tämä rajaus tehtiin
siksi, että Suomessa tehtyjen tutkimusten
mukaan etenkin työttömät, huonosti koulutetut ja vähävaraiset nuoret aikuiset, varsinkin
miespuoliset, näyttävät ajautuvan keskimääräistä useammin rahapeliongelmiin (esim.
Salonen ym. 2020). Samaan aikaan heistä
huomattava osa jättää vastaamatta kyselyihin,
joten heidän rahapelaamisestaan tiedetään
liian vähän (Kontto ym. 2019).

simmäisenä olivat Ohjaamot1, toisena nuorten
työpajat. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen ja saatekirjeeseen toimitettiin Ohjaamoihin eri puolille maata yhteistyöpyynnön kera,
samoin kuin nuorten työpajoihin eri puolille
Suomea Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kautta2. Toivomuksena oli, että näiden
paikkojen ohjaajat välittäisivät linkkiä nuorille asiakkailleen; vastaaminen oli tietenkin
täysin vapaaehtoista.

Vastaajajoukoksi tavoiteltu näyte muuttui
hieman aineistoa kerätessä, kahdesta syystä.
Kyselyn ensimmäisellä aineistonkeruukierroksella internet-linkkiä ja kutsua vastaamaan
kerättiin nimenomaan sellaisten palvelujen
piiristä, joissa työttömät nuoret asioivat. En-

1 ohjaamot ovat valtiovallan ylläpitämiä nuorten ja
nuorten aikuisten matalan kynnyksen neuvontapisteitä, joita on yli 50 eri puolilla suomea. Niissä annetaan
neuvoa ja apua mm. työllistymiseen, kouluttautumiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa.

Ohjaamojen kautta tuli odottamattoman vähän vastaajia, vain muutama: ehkä linkki kyselyyn ei levinnyt toivotulla tavalla. Nuorten
työpajojen kautta vastaajia kertyi sentään
kymmeniä. Koska vastaajien joukko oli jäämässä liian pieneksi – siitäkin näkökulmasta,
että aineistosta voisi tehdä minkäänlaisia
kvantitatiivisia analyyseja – oli aineiston
keruuta laajennettava.

2 Valtakunnalliseen työpajayhdistykseen kuuluu
lähinnä vaikeasti työllistyville tai työelämäpolkuaan etsiville nuorille ja nuorille aikuisille räätälöityjä
työpajoja, joissa harjoitellaan työelämätaitoja. Niiden
piirissä on satoja nuoria eri puolilla maata.
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Tiukassa aikataulussa oli löydettävä sellainen
aineistonkeruun yhteistyökumppani, jonka
kautta vastaajia voisi suurella todennäköisyydellä tavoittaa. Aikataulu oli tiukka siksi, että
jos lisäaineisto olisi kerätty useita kuukausia
tai lähes vuotta myöhemmin, olisi moni asia
voinut muuttua rahapelaamisympäristössä,
jolloin aineistoja olisi ollut ongelmallisempaa käyttää yhdessä. Rahapelimonopolimme Veikkaus oy, jolla on kontakti vakituisiin
asiakkaisiinsa niin sanotun etuasiakasjärjestelmän kautta, oli valmis yhteistyöhön
aineistonkeruussa, ja otti kyselyn välitettäväkseen Veikkauksen etuasiakaskirjeen yhteydessä.3
Ehtona oli se, että ikähaitarista (josta vastaajat voivat valita syntymävuotensa) poistetaan
(syntymävuotensa perusteella sillä hetkellä)
alle 18-vuotiaat, koska sitä nuoremmat eivät enää vuodesta 2011 eteenpäin ole sääntöjen mukaan saaneet pelata Veikkauksen
pelejä. Sinänsä vaatimus oli erikoinen: eihän
Veikkauksen kanta-asiakaskaan voi olla alle
18-vuotias eikä siis olisi voinut saada kanta-asiakaskirjettäkään. Pyynnöstä silti tein
muutokset. (Vastaamaan kehottamisteksti
Veikkauksen etuasiakaskirjeessä, ks. Liite 1).
Metodologiselta kannalta on tärkeää tuoda
esiin, että tämä tietyn ikäisten vastaamisen
mahdottomaksi tekeminen ei häiritse aineiston sisäistä vertailtavuutta.
Veikkauksen kautta vastaajia tulikin yli kaksi
sataa. Koska intressinä oli tutkia nimenomaan
nuoria – nuoruuden virallinen yläikäraja Suomessa on 29 vuotta – poistin aineistosta tämän raportin analyyseja varten 35 vuotta vanhemmat. Aineistosta olisi voinut, virallisen
nuoruuden yläikärajan mukaisesti, poistaa
3 Veikkauksen etuasiakkaat ovat Veikkauksen rekisteröityneitä asiakkaita. He voivat käyttää ns. Veikkaus-korttia ja voivat saada mm. alennus- ja ilmaisetuja. Lisäksi heille saapuu aika ajoin asiakaskirje, johon
myös tämän kyselyn internetlinkki ja pyyntö vastata
siihen laitettiin.
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kaikki yli 29-vuotiaat, mutta tällöin aineisto
olisi taas muuttunut kovin pieneksi ja analyysien teko hankalaksi.
Näin analysoitavan näytteen kooksi jäi yhteensä 228 havaintoyksikköä. Näistä palkkatyössä olevia on 77 henkilöä. Työttömiä tai
lomautettuja on 28, työpajoilla tai -kokeilussa
tai työharjoitteluissa vastaamishetkellä olevia on 54. Kolmanneksi suurin ryhmä tässä aineistossa on koululaiset tai opiskelijat:
52 henkilöä. Loput ovat yksityisyrittäjiä ja/
tai maanviljelijöitä (5 vastaajaa), varusmiestai siviilipalveluksessa (1 vastaaja), sairaus-,
työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä (6 henkilöä)
sekä vanhempainvapaalla tai omaishoitajana
(4 henkilöä). Nämä pääasiallisen toiminnan
tyypit oli tarjottu lomakkeessa valmiina vastausvaihtoehtoina.
Näytteen alle 35-vuotiaisiin tai sitä nuorempiin rajaamisen jälkeen siinä on mukana 136
miestä, 85 naista, 1 muunsukupuolinen ja 6,
joiden sukupuolesta ei ole tietoa. Vastaajat
ovat 97-prosenttisesti suomenkielisiä; 2 prosenttia on ruotsinkielisiä; lisäksi vastaajissa
on yksi arabian-, yksi venäjän- ja yksi vironkielinen sekä kolme, joiden äidinkieli on ”joku
muu”. Oletuksena oli, että mukaan saattaa
tulla maahanmuuttajataustaisia, suomea tai
ruotsia osaavia nuoria aikuisia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin edellä mainitut. Näitä
oli siis muutama. Asumismuotojen tyypit
jakautuvat seuraavasti: yksin asuvia on 33 %,
avo- tai avioliitossa ilman lapsia eläviä 25 %
ja vanhempiensa tai huoltajien kanssa asuvia
on 24 %. Muut ryhmät ovat tätä huomattavasti pienempiä.

4.1. A NA lyyS i m eNetel m ät JA
luot et tavuus
Määrälliset analyysit on tehty SPSS-ohjelmaa
käyttäen. Aineistosta on analysoitu jakaumia
ja tehty ristiintaulukointeja. Niin sanottuja
monimuuttujamenetelmiä, joilla voisi selvittää useiden eri muuttujien (siis asioiden)
välisiä yhteyksiä, ei tässä tutkimusraportissa
käytetä. Koska aineisto on pieni, eikä tilastollisesti edustava, ei riippuvuussuhteiden
selvittäminen edellä mainitulla tavalla olisi mielekästä: riippuvuussuhteet eivät olisi
yleistettävissä, ja lisäksi aineiston pienuuskin
aiheuttaisi ongelmia. Kahteen eri kysymykseen annettuja avovastauksia analysoidaan
ennen kaikkea temaattisesti luokittelemalla.
Koska kyseessä on näyte, eikä edustava otos,
ei tässä löydettäviä osuuksia ja yhteyksiä voi
yleistää laajempaan joukkoon. Tämän raportin tulosten perusteella ei siis voi sanoa,
että ”Niin ja niin monta prosenttia nuorista
työttömistä…”. Aineistosta saatavien tulosten perusteella on tyydyttävä sanomaan, että
tässä aineistossa työttömät ovat sellaisia ja
tuollaisia verrattuna muihin ikätovereihinsa.
Silti, jos tässä aineistossa vaikkapa naisten
ja miesten väliset erot ovat isoja, pohditaan
olemassa olevan tutkimuksen valossa, ovatko
erot todennäköisesti muunkin kuin sattuman
aiheuttamia. Samoin tehdään muidenkin tulosten kohdalla. Lisäksi, jos jotkut tulokset
tukevat tiettyä asetettua hypoteesia, niiden
yhteyttä hypoteesiin pohditaan, vaikka varmuutta tulkinnan oikeellisuudesta ei voida
saada tällä aineistolla.

4. 2. Näyt t eeSeeN
VAlikoit uN ut Jouk ko
k eSk eiSt eN Seik koJeN
m ukAAN
Vastaajien tulotaso on kaiken kaikkiaan matala, vaikka variaatiota on noin 300 eurosta
kuussa yli 2500 euroon kuussa. Tyypillisin tulotaso on 500–1000 euroa kuussa. Myös 300
euroa tai vähemmän tuloa tai tukea saavia
on jonkin verran. Vastaajien asuinalueiden
jakauma on painottunut hieman enemmän
provinssikaupunkeihin ja haja-asutusalueille
kuin miten nuoret ja nuoret aikuiset koko
maassa sijoittuvat. Tässä aineistossa on pääkaupunkiseudulta hieman vähemmän vastaajia
kuin nuoren väestön sijoittumisen perusteella
voisi olettaa.
Sukupuolijakauma aineistossa on odotusten
mukainen: miespuolisia vastaajia on enemmän kuin naisia. Tämä vastaa suhteellisen
hyvin aktiivisten rahapelaajien joukon sukupuolirakennetta Suomessa. Työmarkkinaaseman perusteella vastaajien joukko jakautuu
työttömiin, aktivointitoimenpiteissä oleviin,
opiskelijoihin, palkkatöissä oleviin sekä pienempiin, vain muutaman hengen ryhmiin
(yrittäjät ja/tai maanviljelijät; sairaseläkeläiset; hoitovapaalla tai omaishoitajina olevat
sekä varusmiespalveluksessa olevat).
Rahapelaamisen suhteen joukko on luokiteltavissa sen perusteella, kokevatko vastaajat itse
pelaamisensa ongelmalliseksi ja jos niin missä
määrin, sekä kuinka paljon rahaa suhteessa
tuloihinsa vastaajat käyttävät rahapelaamiseen oman arvionsa mukaan. Se, että rahapeliongelmaa on lähestytty kysymällä näillä
tavoilla, liittyy tutkimuksen luotettavuuteen.
Jos rahapelaajilta kysytään suoraan rahapelaamiseen käytettyjä summia, he vastaavat
säännönmukaisesti alakanttiin.
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Vastaajan oman addiktion tai pikemminkin
siihen liittyvien määrien vähättely on monista
muistakin addiktiotutkimuksista, kuten alkoholitutkimuksesta, tuttu ilmiö. Siksi tässä
kyselyssä kysytään asiaa epämääräisemmin
(käytetty raha suhteessa omiin tuloihin), mutta saadaan luultavimmin todenmukaisempi
arvio. Kysymys siitä, kokeeko ihminen itse rahapelaamisensa ongelmaksi, on varsin toimiva
tapa kysyä rahapeliongelmasta. Ihmisillä on
itsereflektiota siinä määrin, että voi olettaa,
että heillä pääsääntöisesti on jonkinlainen
käsitys omista ongelmistaan.
Rahapeliriippuvuutta on tavattu arvioida ns.
SOGS-mittarilla4, mutta tässä kyselyssä sitä
ei ole käytetty. SOGS-mittarin käyttö ei ole
välttämätöntä rahapeliongelmia tutkittaessa,
varsinkin, jos ollaan kiinnostuneita rahapeliongelmista laajasti pyrkien hahmottamaan
niiden seurauksia koko elämänhallinnalle,
ennen kaikkea toimeentulolle. Ihmisellä voi
olla rahapelaamisongelma – hän voi pelata
itselleen ja/tai lähimmäisilleen ongelmia aiheuttavalla tavalla – vaikka hän ei olisikaan
tiukan psykologisen määritelmän mukaisesti
rahapeliriippuvainen (ks. Sulkunen ym. 2019).
Analysoitava joukko, näyte, joka olisi muodostunut alle 30-vuotiaista kyselyyn vastanneista, olisi jäänyt kovin pieneksi analyysien teon
kannalta. Siksi analyysiin on otettu mukaan
kaikki alle 35-vuotiaat vastaajat (syntymävuosi
1984 tai aiempi kyselyn tekoajankohtana syksyllä 2019). Tällaisena näytteen koko on 228
4 soGs-mittarin nimi tulee sanoista south oaks
Gambling screen. mittari muodostuu useista osakysymyksistä, joissa kysytään mm. pelaamisesta aiottua
enemmän, rahan lainaamisesta pelaamiseen, ajan
käyttämisestä pelaamiseen ja siitä, kritisoivatko perheenjäsenet pelaamista. mittarin avulla vastaajan
rahapelaamista voidaan luokitella asteikolla ”hallittu”
(moderate), ”ongelmallinen” ja ”patologinen”. mittaria
on käytetty runsaasti mm. yhdysvalloissa ja australiassa (sulkunen ym. 2019). soGs- mittaria on kritisoitu mm. sen osakysymysten vaikeasta ymmärrettävyydestä (esim. Ladouceur ym. 2000).
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vastaajaa. Koska tuloksia ei pyritä yleistämään
mihinkään perusjoukkoon, ei ole mielekästä
tehdä myöskään tilastollisia testejä, jotka liittyvät perusjoukkoon tehtävien yleistysten luotettavuuteen. Tällöin ei periaatteessa myöskään voi tehdä oletuksia kausaalisuhteista
kuten esimerkiksi siitä, johtuuko työttömien
nuorten aikuisten asennoituminen tiettyyn
asiaan heidän työttömyydestään.
Kyseessä ei ole edustava otos, ja puhdas sattuma – tai jokin tunnettu seikka, kuten Veikkauksen kanta-asiakkaiden suhteellisen suuri
osuus aineistossa – on voinut vaikuttaa tai on
vaikuttanut aineistoon valikoitumiseen. Siksi
tämän aineiston pohjalta ei voi tehdä vahvoja oletuksia taustamuuttujien vaikutuksesta
selitettäviin muuttujiin.
Mistä nuorten aikuisten ryhmistä aineisto
siis kertoo ja mistä ei? Mitä aineisto kertoo
etenkin työttömien sekä työvoiman aktivointitoimenpiteissä olevien nuorten aikuisten
pelaamisesta? Koska kyselylomaketta jaettiin
vain tietyillä foorumeilla, eli nuorten matalan kynnyksen ohjauspisteillä Ohjaamoissa,
nuorten työpajoilla sekä Veikkauksen kantaasiakkaiden joukon piirissä, ovat kaikki sellaiset työttömät ja aktivointitoimenpiteissä olevat nuoret, jotka eivät kuulu johonkin
näistä kolmesta joukosta, jääneet vastaajien
piiristä pois.
Niistä nuorista aikuisista, jotka eivät ole aktivointitoimenpiteissä työpajoilla tai Ohjaamojen asiakkaita, vastaamaan on valikoitunut
vain Veikkauksen kanta-asiakkaita. Näin ollen
on selvää, että analyysin tuloksista ei voida
tehdä yleistyksiä laajempiin työttömien ja
muiden nuorten aikuisten joukkoihin. Päätelmiä voidaan tehdä siitä, miten asiat ovat
tässä aineistossa. Lisäksi voidaan varovasti
pohtia sitä, voisivatko jotkut tässä aineistossa
ilmenevät asioiden väliset yhteydet olla paikkansa pitäviä laajemminkin, varsinkin, jos

muissakin empiirissä tutkimuksissa saadut
tulokset ovat saman suuntaisia.
Vastaajien tulotaso on relevantti tieto, koska
rahapelaaminen aiheuttaa nopeimmin ongelmia vähävaraisille ja pienituloisille. Köyhän
rahapelaajan ei tarvitse olla peliriippuvainen
eikä pelata hillittömästi joutuakseen nopeasti taloudellisiin ongelmiin pelaamisen takia. Koska nuoret aikuiset ovat keskimäärin
huonotuloisempia kuin vanhemmat, he ovat
tässä mielessä keskimäärin haavoittuvaisempia suhteessa rahapelaamiseen kuin muut.
Tässä näytteessä nuorten aikuisten tulot muodostuvat palkasta, työttömyyskorvauksesta,
opintotuesta ja/tai -lainasta, sairaseläkkeestä
ja mahdollisesti myös vanhemmilta tai sukulaisilta saaduista avustuksista. Näitä tulonlähteitä ei lomakkeessa eritelty tarkemmin,

vaan käytettävissä olevia varoja kysyttiin näin:
”Paljonko sinulla on keskimäärin rahaa käytössäsi kuukausittain (palkka; osingot; työttömyyskorvaus; sairaseläke; opintotuki, tms.)
syksyllä 2019?”.
Kuten jakaumasta näemme, aineiston nuorten ja nuorten aikuisten tulotaso on heikko.
Opintolainan ja -tuen sekä työttömyyskorvauksen pienuus tulona on tiedossa, samoin
sairaseläkkeen. Kuitenkin osa alle 35-vuotiaista ansaitsee jo suhteellisen hyvin, koko
väestötasolla. Suurempi osa ikäryhmään kuuluvista tienaa kuitenkin suhteellisen heikosti.
Se, millainen tulotaso on Veikkauksen kanta-asiakkailla, jotka ovat tätä ikäryhmää, ei
ole tiedossa. Tähän vastaajien joukkoon on
joka tapauksessa päätynyt suhteellisen pienituloisia.
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5

Nuorten ja
nuorten aikuisten
rahapelaaminen sekä
heidän pelaamiseen
liittyvät asenteensa

Mitä rahapelejä matalatuloiset nuoret ja nuoret aikuiset pelaavat? Mihin peleihin erityisesti
käytetään rahaa? Entä otetaanko joidenkin
pelien pelaamiseen velkaa? Millaisia rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja uskomuksia
nuorilla ja nuorilla aikuisilla on? Vastaukset näihin kysymyksiin kertovat jotakin siitä, mitkä rahapelit saattavat aiheuttaa Suomessa peliongelmia erityisesti taloudellisesti
haavoittuvassa asemassa oleville. Asenteet ja
uskomukset kertovat pelaamisen taustalla
olevista asioista; tätä tietoa voisi hyödyntää
myös ehkäisevässä työssä.
Ennen kuin näitä teemoja lähdetään aineiston ja analyysien valossa pohtimaan, on syytä
muistuttaa aineiston vinoutuneisuuden aiheuttamasta rajoituksesta. Näyte on vinoutunut Veikkauksen pelien pelaajien suuntaan,
koska enemmistö vastaajista tuli Veikkauksen etuasiakaskirjeen avulla. Toisaalta THL:n
valtakunnallisen vuoden 2019 rahapelikyselyn
mukaan lähes kaikki, eli 98 %, Veikkauksen
järjestelmän ulkopuolella tarjottavien pelien
pelaajista olivat pelanneet myös Veikkauksen
rahapelejä (Salonen ym. 2020). Koska pelkkien ulkomaisten tarjoajien pelien pelaajia oli
ainakin vielä vuonna 2019 erittäin vähän, ei
vinouma ole kovin merkittävä.
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Vuodesta 2015 vuoteen 2019 ulkomaisille pelintarjoajille pelaaminen lisääntyi kolmesta
prosentista viiteen prosenttiin koko väestön
keskuudessa. Se oli siis varsin vähäistä (mt.).
Mitä ilmeisimmin nettipelaaminen lisääntyi
koronapandemian aikana, kun ns. kivijalassa
sijaitsevat pelikoneet olivat pitkään suljettuina. Esimerkiksi peliongelmissa auttavan
instituution Peluurin vuoden 2021 vuosiraportin mukaan nettipelaamisen rooli osana
rahapeliongelmaa on kasvanut (Peluuri 2022).
Ovatko entistä enemmän pelatut nettipelit
Veikkauksen vai ulkomaisten pelintarjoajien organisoimia? Siitä ei vielä ole tutkittua
tietoa saatavissa.
Runsaasti pelaavat käyttävät tyypillisesti eri
pelintarjoajia ja pelaavat useita pelejä, ja peliongelma voi alkaa kehittyä mistä rahapelistä
tahansa. Kansainvälisissä, isoilla aineistoilla
tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että tietyt pelit johtavat nopeampaan addiktoitumiseen kuin toiset: tällaisia ovat nopeatempoiset
pelit, kuten peliautomaatit (Sulkunen ym.
2019). Niitäkin voi nykyään pelata myös nettikasinoissa. Aina kun pelataan isoilla summilla suhteessa omaan rahatilanteeseen, ollaan
vaaravyöhykkeellä vähintäänkin taloudelliselta
kannalta. Tuolloin myös todennäköisyys pe-

laamisella velkaantumiseen kasvaa (Lähteenmaa ja Strand 2008).

5. 1. mitä peleJä
pelAtAAN?

Tämän kyselyn vastaajista kahdeksan prosenttia arvioi panostuksensa rahapeleihin
olevan “todella suuri” suhteessa tuloihinsa.
Kaksitoista prosenttia katsoi sen olevan “merkittävä” vastaavassa suhteessa. Lopuilla, noin
neljällä viidesosalla, se oli “vähäinen” tai “lähes olematon”. Vain alle prosentti (eli kaksi
vastaajaa) katsoi, että “ei osaa sanoa” kyseistä
asiaa kysyttäessä. Yhteensä viidesosa (8 % ja
12 %, yhteensä 20 %) katsoi käyttävänsä rahapelaamiseen todella paljon rahaa suhteessa
tuloihinsa. Vaikka tulosta ei voi yleistääkään,
osuus on suuri. Se kertoo siitä, että ainakin
osa nuorista aikuisista pelaa ottaen taloudellisia riskejä. Varsinkin matalatuloisilla riski
voi realisoitua nopeasti isoksi toimeentuloongelmaksi.

Jokaisesta tässä kyselyssä luetellusta pelistä kysyttiin, kuinka paljon sitä pelaa lähtien
”erittäin paljon” -arviosta aina ”en ollenkaan”
-arvioon. Asian kysyminen tällä tavoin liittyy
siihen, että minkä tahansa pelin ”erittäin paljon” pelaaminen kertoo ainakin potentiaalisesta addiktoitumisvaarasta tai addiktiosta.
Eri pelityypeistä kysyttiin siis kustakin 6-tasoisella asteikolla, pelaako niitä ”erittäin paljon”, ”paljon”, ”jonkin verran”, ”melko vähän”,
”vähän” vai ”ei ollenkaan”.
Pelityyppi, jota eniten pelataan ”erittäin paljon” tai ”paljon”, on Veikkauksen raha-automaattipelit kioskeissa, kaupoissa ja muissa
paikoissa, joissa niitä on. 16 % vastaajista pelaa
niitä erittäin paljon tai paljon. Alle kolmas-
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osa, eli 29 %, tästä joukosta ei pelaa niitä lainkaan. Siitä, että fyysiset peliautomaatit ovat
helposti addiktoivia muihin rahapelaamisen
muotoihin verrattuna, on olemassa paljon tutkimustietoa (esim. Sulkunen ym. 2019). Tämä
sopii yhteen sen kanssa, että juuri raha-automaattipelit ovat ”erittäin paljon” ja ”paljon”
pelattujen pelien joukossa tässä aineistossa.
Kun katsotaan raha-automaattipelien pelaamista vastaajan pääasiallisen toiminnan
mukaan, eniten niitä tässä aineistossa pelaavat työttömät. Tämän aineiston työttömistä
kolme neljäsosaa eli 75 % pelaa raha-automaattipelejä vähintäänkin joskus. Aineiston työssäkäyvistä 67 % pelaa niitä vähintään
joskus. Ero ei ole valtava, mutta selkeä. Myös
aineiston koululaiset ja opiskelijat pelaavat
raha-automaattipelejä paljon. Heidän joukostaan peräti 10 % pelaa raha-automaateilla
erittäin paljon.
Lotto, Viking Lotto sekä Jokeri ja/tai Eurojackpot ovat toiseksi suosituin pelityyppi tässä aineistossa. Vähintään ”jonkin verran” niitä kuluttaa 31 prosenttia. Toisaalta ”erittäin paljon”
tai ”paljon” niitä hyödyntää vain 8 prosenttia.
Ne ovatkin niin sanottuja hitaita pelityyppejä,
joissa arvan tai kupongin hankinnan ja tuloksen saamisen välissä on aikaa; tästä määre
”hitaus” verrattuna ”nopeisiin peleihin”, kuten automaattipelit. Hitauden vuoksi niihin
ei tyypillisesti addiktoiduta samaan tapaan
kuin nopeisiin pelityyppeihin, joita voi pelata
eräänlaisen kiihkon vallassa.
Internetissä pelattavia pelejä on tässä aineistossa pelattu enemmän kuin THL:n samana
vuonna (2019) keräämässä aineistossa. Ulkomaisten pelintarjoajien nettipelejä on pelannut 13 prosenttia vähintään ”jonkin verran”.
Veikkauksen tarjoamia nettipelejä on pelannut vastaavasti 12 prosenttia. Tämän kyselyn
vastaajajoukon ikäryhmä selittänee osaltaan
sitä, että prosenttiosuus on yli kaksinker-
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tainen THL:n kyselyn osuuteen verrattuna;
nuoret pelaavat nettipelejä enemmän kuin
vanhat. Koska tässä ei ole kyseessä edustava
otos, ei toki voi tietää, mistä kaikesta nettipelien pelaajien suuri osuus johtuu.
Kaikkia muitakin pelityyppejä pelataan tässä
aineistossa vähemmän kuin peliautomaatteja.
Toisaalta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että
muihin rahapeleihin menisi vähemmän rahaa
kuin rahapeliautomaatteihin: automaatteja
kun pelataan keskimäärin pienemmillä summilla kuin esimerkiksi internetissä pelattavia
pelejä. Usein peliautomaattien pelaaminen
on kuitenkin mukana yhtenä pelinä muiden
joukossa paljon pelaavien valikoimassa.

5. 2. mihi N peleihi N
k uluu eN it eN RA h AA?
Kyselyssä kysyttiin myös sitä, kuinka paljon
laittaa rahaa pelaamiseen suhteessa omaan
tulotasoonsa. Sitä, mitkä pelityypit ”nielevät”
eniten rahaa vastaajilta suhteessa heidän käytettävissä oleviin tuloihinsa, pystytään suuntaa antavasti selvittämään ristiintaulukoimalla pelaamisen intensiteetti eri pelitavoilla
(paljon-ei ollenkaan-akselilla) ja pelaamiseen
kulutettu raha suhteessa tuloihin.
Tämän kyselyn vastaajien piirissä suhteellisesti eniten rahaa käytettävissä oleviin varoihinsa nähden käyttävät ne, jotka pelaavat
pelejä internetissä. Internetissä voi pelata ulkomaisten pelintarjoajien pelejä, mutta myös
Veikkauksella on nykyään siellä monipuolinen
pelivalikoima. Niin ulkomaiset pelintarjoajat
kuin Veikkauskin tarjoavat internetissä muun
muassa nettipokeria ja muita kasinopelejä.
Varoittelu nettipeleistä ei tämän perusteella
näytä olevan liioiteltua tai turhaa: nettipelejä
pelataan mitä ilmeisimmin isommilla sum-

milla kuin esimerkiksi rahapeliautomaatteja ns. kivijalassa. Tämä ei silti tarkoita,
että perinteiset raha-automaattipelitkään
olisivat riskittömiä. Tässä aineistossa myös
lainaa tai velkaa (mukaan lukien Visa-kortin luotto-ominaisuuden käyttäminen) ottavat pelaamiseen tyypillisimmin ne, jotka
pelaavat paljon tai melko paljon nettipelejä.
Tyypillisesti aktiiviset rahapelaajat pelaavat
useita eri pelejä (Grönroos ym. 2021). Tässä
tutkimuksessa ei analysoida pelattuja peliyhdistelmiä. Aineiston pienuuden vuoksi
tällaisen analyysin tekeminen olisi erittäin
hankalaa. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi riittää tieto siitä, mitä pelejä pelataan ja
miten paljon, sekä minkä pelien pelaamiseen
näyttää kytkeytyvän velan ottamista.
Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään,
että rahapeleillä talousongelmiin joutuminen
ja velkaantuminen ei kytkeydy jonkin tietyn
rahapelin pelaamiseen, vaan pelitapaan: kun
pelataan paljon suhteessa omiin varoihin, ollaan aina vaaravyöhykkeellä. Paljon pelaavat
hyödyntävät tyypillisesti useita eri rahapelejä.
(ks. Lähteenmaa ja Strand 2008; Salonen ym.
2020.) Nettipokerilla voi kuitenkin velkaantua
nopeammin kuin muilla peleillä, koska sitä
pelataan yleensä isommilla kertapanoksilla.
Avokysymyksessä lisäksi kysyttiin, pelaako
muita pelejä kuin strukturoidun kysymyksen
vastausvaihtoehtoina mainitut. Tähän monet
olivat vastanneet luetellen – uudestaan – sellaisia pelejä, jotka olivat myös strukturoitujen
vastausvaihtoehtojen joukossa, esimerkiksi
Veikkauksen pelejä: ”Tulosveto”, ”Vakio”, ”Moniveto”, ”Toto”, ”Keno”. Lisäksi lueteltiin pelejä,
pelityyppejä sekä pelintarjoajia sekalaisesti:
”Casinoita”; ”netticasino, nettiarvat”; ”Bingo”,
”Ruotsin raveja”. sekä ”Trustly group”, ”Euteller”, ”Rizk”, ”Unibet”, ”Nordicbet”.

5. 3. RAh A pelAA m iSeeN
liit t yVät AS eN t e et
Tiettyjen pelaamista koskevien asenteiden
tiedetään olevan yhteydessä siihen, miten,
millä tavoin ja millaisia riskejä ottaen rahapelejä pelataan. Kun suunnitellaan ongelmapelaamisen ehkäisyä, on olennaisen tärkeätä
tietää, millaisia ja miten yleisiä ovat ne asenteet, joihin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan.
Tässä kyselyssä asenteita selvitettiin väitelauseilla, ns. asenneväittämillä. Kaikki väittämät perustuivat aiemmissa tutkimuksissa
esiin tulleisiin yhteyksiin peliongelmien ja
tietynlaisten asenteiden välillä, tai tutkimuksen tekijän hypoteeseihin siitä, että tietyillä
asenteilla voisi olla merkitystä pelaamista
säätelevinä tai kiihdyttävinä tekijöinä. Jännityksen hakemista peleistä on tutkimuskirjallisuudessa pidetty keskeisenä pelaamisen
vetovoimatekijänä, kun taas tiettyjen tunnetilojen pakeneminen, eskapismi, on määritelty
työntövoimaksi, joka saa pelaamaan usein ongelmallisesti (esim. Jouhki ja Oksanen 2021).
Seuraavassa esitellään jokainen väittämä ja
prosenttien tarkkuudella se, kuinka paljon
sitä kannatetaan tai vastustetaan. Väittämiä
tarkastellaan myös sukupuolen kannalta. Aikaisemmassa rahapelitutkimuksessa esiintyy
jonkin verran oletuksia naisten ja miesten
pelimotivaatioiden välisestä erosta, ja myös
näitä oletuksia tarkastellaan suhteessa tähän
aineistoon.
”VELAKSI PELAAMINEN EI OLE MIKÄÄN
ONGELMA”
Velaksi pelaamisen taustalla on tyypillisesti
peliongelma, joka on jo kärjistymässä siinä
vaiheessa, kun rahapelaamiseen aletaan ottaa velkaa. Velaksi pelaaminen johtaa yleensä
nopeasti pahenevaan velkaantumisen kierteeseen, jossa otetaan velkaa velan päälle ja lisäksi
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yritetään pelaamista lisäämällä kompensoida
hävittyjä rahoja. Tämä taas useimmiten pahentaa ongelmia entisestään. (Ks. Lähteenmaa
ja Strand 2008; Kaartinen 2009.) Velan ottaminen rahapelaamiseen on aina riskinottoa,
olipa sen taustalla millainen järkeily tahansa
(ks. Kaartinen 2009).
Yli 90 % vastaajista on melko tai täysin eri
mieltä väitteen kanssa. Täysin samaa mieltä
väitteen kanssa on vain muutama vastaaja.
Tiedon tasolla velaksi pelaamisen ongelmallisuus siis tunnistetaan. Asiasta käytännön
tasolla kysyttäessä alle yhdeksän prosenttia ilmoittaa käyttävänsä lainattua rahaa tai luottokorttia pelaamiseensa vähintään joskus. Tässä
asiassa asenteet ja teot ovat sopusoinnussa.
”RAHAPELAAMISELLA VOI TIENATA,
JOS ON TAITAVA”

26

Tämä väite on siinä mielessä ongelmallinen,
että todellisessa elämässä taitavat pokerin
ja nettipokerin pelaajat todella voivat ansaita rahaa pelaamisella. Nimenomaan taitopelaamisessa (jollainen mm. pokeri osittain
on, samoin kuin sen nettiversio nettipokeri)
tällainen ”tienaaminen” on mahdollista. Onnenpelejä pelatessa taidolla ei ole mitään merkitystä pelin tuloksiin. Väitelause on hieman
huonosti muotoiltu; validiteetti ei ole paras
mahdollinen, kun ei voi tietää, kumpaa pelityyppiä vastaaja on ajatellut reagoidessaan
väitteeseen.
Hieman alle kolmasosa on väitteen kanssa samaa mieltä. Hieman alle puolet on eri mieltä,
ja loput siltä väliltä. Eri sukupuolet suhtautuvat tähän väitteeseen eri tavoin: miespuoliset ovat väitteen kanssa useammin samaa
mieltä kuin naispuoliset. Tulos on yhteensopiva sen seikan kanssa, että miehet useiden

tutkimusten mukaan ilmoittavat pelaavansa
hankkiakseen rahaa useammin kuin naiset.

selvittämään, miten yleinen tällainen katsantokanta on tässä aineistossa.

”JOS LUOTTOTIEDOT OVAT JO MENNEET,
PELATESSA EI OLE MITÄÄN MENETETTÄVÄÄ”

Tällainen asenne voisi periaatteessa olla sellaisellakin, joka ei itse juuri vastausajankohtana
ole peliongelmissa, mutta asenne raha-asioihin ja elämän hallintaan olisi ”laissez-faire” – tyyppinen – ainakin potentiaalisesti
ja tilanteessa, jossa luottohäiriömerkintä jo
vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Osalla pikavippejä toistuvasti ottavista esiintyy tällaista
asennoitumista (Kaartinen ja Lähteenmaa
2007).

Rahapelaamisella velkaantumista tutkittaessa
runsas kymmenen vuotta sitten (Lähteenmaa
ja Strand 2008) tuli ilmi, että peliongelmaisilla oli luottohäiriömerkintöjä usein, paljon
useammin kuin kansalaisilla keskimäärin.
Nyttemmin luottohäiriömerkinnät ovat yleistyneet viime vuosina muutenkin, varsinkin
nuorilla aikuisilla. Tämän kyselyn vastaajista
maksuhäiriömerkintä on kahdellakymmenelläneljällä prosentilla. Lisäksi neljä prosenttia
ei osaa sanoa, onko itsellä maksuhäiriömerkintää vai ei. Koska peliongelman ja siihen kietoutuvien talouden hallintaongelmien pahetessa osalle pelaajista syntyy ”hälläväliä, antaa
mennä loputkin” -asenne (ks. Lähteenmaa ja
Strand 2008; Kaartinen 2009), tässä pyritään

Vain alle kymmenesosa vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä väitteen kanssa.
Kuitenkin, kun jo kymmenesosa on ”ei samaa
eikä eri mieltä”, niin yhteensä myötämielisesti
ja ambivalentisti väitteeseen suhtautuvia on
hieman alle viidennes aineistosta. Toki tämäkin on suhteellisen vähän. Sukupuolten
väliset erot tässä ovat olemattoman pienet.
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Tulos kertoo siitä, että kyseinen asenne ei ole
täysin marginaalinen, ja siksi tähän ajattelutapaan voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan joko
ehkäisevällä valistuksella tai ainakin inter-
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ventioilla. Olisi hyvä muistuttaa, ettei elämä
normaalikansalaisena lopu luottohäiriömerkintään, ja ettei lisävelan hankkiminen siihen
päälle ole koskaan järkevää.

”PELIKONEITA VOI HUIJATA, JOS ON
TARPEEKSI FIKSU”
Tällainen asenne on vaarallinen ja riskialtis
peliongelman synnyn kannalta – se voi johtaa
ylenpalttiseen pelaamiseen ja epärealistisiin
toiveisiin ja oletuksiin. Todettakoon vielä tässä: pelikoneitahan ei voi mitenkään ”huijata”,
ja niiden toiminta on etukäteen ohjelmoitua.
Korttipeleissä pöydän ääressä voikin joskus
toisia pelaajia huijata (joidenkin väitteiden
mukaan näin voi tehdä jopa nettipokerissa)
mutta pelikoneita ei voi.
Tässä aineistossa yli neljä viidesosaa vastaajista onkin eri mieltä väittämän kanssa: yli
puolet täysin eri mieltä ja 14 prosenttia melko eri mieltä. On vaikea tulkita, mitä asiasta
ajattelevat nuo ”melko eri mieltä” olevat. Siinä olisi yksi kiintoisa jatkotutkimuskohde.
Täysin samaa mieltä väitteen kanssa on alle
prosentti, melko samaa mieltäkin vain alle
kymmenesosa. Kun kuitenkin runsas kymmenes on häilyväisellä kannalla (”ei samaa eikä

eri mieltä”) niin valistukselle asian oikeasta
laidasta voisi olla tilausta. Oletukset koneiden
huijaamisen mahdollisuudesta kun motivoivat osaa pelaajista pelaamaan peliautomaateilla ”vielä minä näytän” -kiihkolla. Naiset ja
miehet suhtautuvat tähän väitteeseen lähes
identtisesti.
”PELIONGELMAT OVAT OMA VIKA”
Tällaista ongelmista yksilöitä syyllistävää
asennetta suhtautumisessa addiktioihin on
tutkittu ja verrattu suomalaisten, ranskalaisten ja italialaisten kesken (Sulkunen 2015).
Suomalaiset havaittiin tässä asiassa ”julmemmiksi” eli yksilön omaa syytä ja vastuuta korostavammiksi kuin muut edellä mainitut.
Keski- ja Etelä-Euroopassa sosiaalisten suhteiden ja yhteiskunnan nähtiin vaikuttavan
addiktio-ongelmien taustalla, Suomessa ei
(ks. Myös Egerer 2010). Tässäkin kyselyssä
peliongelmaa ”omana vikana” pitävien joukko on yllättävän suuri: voisihan ongelmasta
syyttää myös suomalaista rahapelipolitiikkaa
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kaikkialla olevine pelikoneineen, mutta ei.
Tällaisen asenteen voisi olettaa kietoutuvan
yhteen myös sen kanssa, että addiktio-ongelmia pidetään erityisen hävettävinä. Häpeä puolestaan hankaloittaa usein hoitoon
hakeutumista.
”ON HYVÄ, ETTÄ SUOMESSA ON JOKA
PUOLELLA PELIAUTOMAATTEJA”
Tässä aineistossa hieman yli puolet on sillä
kannalla, että pelikoneita ei pitäisi olla ”kaikkialla”. Väitelauseen merkitys ”kaikkialla”sanan osalta lienee ymmärretty oikein, koska
aiheesta on käyty niin runsasta keskustelua
muutaman viime vuoden ajan. Vastaava enemmistön kanta on tullut esiin myös vuoden 2019
valtakunnallisessa rahapelikyselyssä, jossa
otos on edustava: siinäkin hieman yli puolet
vastaajista kannatti pelikoneiden hajasijoittelun lopettamista (Salonen ym. 2020).
Asiasta on käyty kiivasta keskustelua jo runsaan vuoden ajan varsinkin yltyneen Veikkaus-kritiikin myötä. Suomi onkin täysin poikkeuksellinen maa siinä, että peliautomaatteja

30

on kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla.
Tämä näyttää yhä useampien mielestä olevan
jyrkässä ristiriidassa Veikkauksen väitetyn
vastuullisuuden kanssa. Vastuullisuuden
kanssa se sopiikin huonosti yhteen sikäli kun
tiedetään, että pelikoneet ovat varsin addiktoivia niille, joilla taipumusta riippuvuuksiin
on. Lisäksi on tullut ilmi, että rahapelikoneita on sijoitettu keskimääräistä enemmän
sosioekonomisesti huono-osaisille alueille
(Selin ym. 2018). Veikkaus on puolustanut
tätä linjaustaan toteamalla sijoittavansa pelikoneita sinne, missä on eniten kysyntää. Pelikoneiden sijoittelua ei tästä näkökulmasta
muutettu myöskään vuoden 2021 lakiuudistuksen jälkeen.
Arpajaislain uudistamista koskeneen lausuntokierroksen ja poliittisen keskustelun
yhteydessä syksyllä 2021 useat järjestöt sekä
muutamat poliittiset tahot pyrkivät vaikuttamaan siihen, että pelikoneet siirtyisivät kokonaan suljettuihin ja näköeristettyihin tiloihin
pois avoimista auloista ja kioskeista. Uusi laki
hyväksyttiin vuodenvaihteessa 2021–22 kuitenkin sellaisena, että pelikoneiden sijoittelu

säilyi ennallaan. Niiden määrää vähennetään,
mutta sillä tavoin, että koneita kuitenkin jää
sellaisille alueille ja paikoille – kuten R-kioskeihin ja kauppojen auloihin – joissa niitä on
ollut ennenkin. Pelikoneita siis jää edelleen
enemmän huono-osaisten kuin hyväosaisten
alueille. Tässä aineistossa naisista suurempi
osa kuin miehistä pitää hyvänä sitä, että ”joka
puolella on peliautomaatteja”. Naisista täysin
tai melko samaa mieltä on lähes neljäsosa.
Miehillä vastaava osuus on reilusti alle viidesosa. Sukupuolten välinen ero ei tässä asiassa
ole kovin suuri, ja miesten ja naisten välinen
ero asiaan asennoitumisessa on viimeaikaisissa selvityksissä ollut vaihteleva.

työpajoilla ja Ohjaamoiden asiakkaina. Kysytyn äidinkielen perusteella heitä ei kuitenkaan
aineistoon ole tullut juurikaan.

”RAHAPELAAMINEN ON VASTOIN USKONTOKUNTANI ARVOJA”

Kristinuskon suhde rahapelaamiseen on hyvin epäselvä. 1800-luvulla niin katolinen kuin
luterilainenkin kirkko pitivät rahapelaamista
syntinä, mutta sittemmin kanta on lieventynyt (ks. Strand ja Lähteenmaa 2010). Mahdollisesti joissakin luterilaisuuden lahkoissa
rahapelaamista pidetään tuomittavana. Jakauma kertoo kiinnostavalla tavalla siitä, että
epäselvyyttä asiassa todellakin on.

Tämän väitelauseen lanseeraamisen taustalla
oli oletus, että vastaajien joukkoon tulisi todennäköisesti myös islamin uskoisia tai islamilaisesta maailmasta olevia ensimmäisen
tai toisen polven maahanmuuttajia. Nuoria
aikuisia on viime vuosina tullut paljon LähiIdästä, ja heitä on jonkin verran myös nuorten

Islamin uskonto siis kieltää täysin rahapelaamisen. Jos sellaisesta taustasta tuleva kuitenkin alkaa pelata – vastoin uskontokuntansa
arvoja – pelaaminen saattaa riistäytyä helposti
käsistä, koska ”synti” on jo tehty. Esimerkiksi Saksaan vuosina 2015–2016 tulleen Irakin
pakolaisten suuren joukon piiristä osa joutui
nopeasti huomattaviin rahapeliongelmiin
(ks. Hall 2016). Siksi uskonnon ja rahapelaamisen välistä suhdetta voi pitää kysymisen
arvoisena.
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Vain kuusi prosenttia on väitteen kanssa samaa mieltä; heillä lienee islaminusko tai jokin
kristillinen herätysliike taustanaan. Kiintoisinta jakaumassa on se, että ”ei samaa eikä eri
mieltä” olevia on runsas neljäsosa vastaajista.
Näin on sekä miespuolisten että naispuolisten
vastaajien joukossa (molemmilla 27 %). Täysin
eri mieltä olevia on vain 60 prosenttia. Kun
vastaajat muutamaa lukuun ottamatta ovat
suomalaisia tai ainakin Suomessa pitkään
ellei aina eläneitä, voisi olettaa heidän olevan
valtaosin joko luterilaisia tai uskonnottomia.
Luterilaisen kirkon rippikoulun käy suomalaisista nuorista edelleen reilusti yli puolet. Epävarmojen joukon suuruus – lähes kolmasosa
vastaajista – kertonee siitä, että ns. tapakristityt tai ”tavalliset luterilaiset” eivät itsekään
tiedä kirkkonsa kantaa rahapelaamiseen. Se
onkin epäselvä. Lisäksi osa niistä, jotka eivät
kuulu mihinkään uskontokuntaan, on voinut
valita ”ei samaa eikä eri mieltä”-vaihtoehdon.
Laatiessani oletin tällaisten vastaajien valitsevan ”eri mieltä”-vaihtoehdon, mutta on
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mahdollista, että tältä osin kysymyksen validiteetti on horjunut.
”PELAAMALLA VOI UNOHTAA
YKSINÄISYYDEN TUNTEENSA”
Yksin asuvat ajautuvat tilastojen mukaan keskimääräistä useammin peliongelmiin. Voisiko
yksinäisyyden kokemus olla rahapelaamisen
taustatekijä? Ihminenhän voi kokea yksinäisyyttä toki muutoinkin kuin yksin asuessaan.
Suurin osa vastaajista ei myönnä väitettä todeksi, vaan päinvastoin: yli puolet vastaajista
on eri mieltä väitteestä. Myös tuore tutkimus
suomalaisista, korealaisista ja yhdysvaltalaisista 15–25-vuotiaista tukee oletusta siitä,
että yksinäisyydellä ei Suomessa ole yhteyttä ongelmapelaamiseen. Ko. tutkimuksessa
tuli esiin, että vain korealaisilla nuorilla tästä
vertailujoukosta yksinäisyys oli yhteydessä
ongelmapelaamiseen (kuitenkaan ei rahapelaamiseen). (Savolainen ym. 2019.)

Tässä aineistossa naiset olivat suuremmassa
määrin täysin samaa mieltä ja melko samaa
mieltä väitteen kanssa kuin miehet. Yhteensä tai melko samaa mieltä naisista on 33 prosenttia, miehistä 26 prosenttia. Ero saattaa
liittyä siihen, että naiset pelaavat, ainakin
psykologisissa tutkimuksissa tehdyn tulkinnan mukaan, enemmän ”tunnetiloihin” kuin
miehet, varsinkin paetakseen kielteisiä tunteita (esim. Hing ym. 2015).
”RAHAPELAAMISEEN VOI PURKAA
’KETUTUSTAAN’ KUN KAIKKI OTTAA
PÄÄHÄN”
Hypoteesini siitä, että ihminen voisi pelata ”ketutukseen”, harmistukseen, kumpuaa
siitä, että voimakas harmitus usein laukaisee
addiktiivista käytöstä, kuten tupakointia tai
alkoholin juontia.
Vajaa neljäsosa vastaajista tosiaankin on samaa tai melko samaa mieltä väitteen kanssa.

Suurin osa vastaajista on kuitenkin eri mieltä
väitteestä, siis reilusti yli puolet. Sukupuolten
välistä eroa tarkastellessa huomataan, että
naisista selvästi suurempi osa kuin miehistä on väitteen kanssa samaa mieltä: ero on 7
prosenttia (naisten 29 % versus miesten 22 %).
Naisten on väitetty pelaavan hankalia tunteita
paetakseen miehiä enemmän (esim. Hing ym.
2015) – siitäkö on kyse? Eri mieltä väitteestä
on miehistä ja naisista lähes samansuuruinen
osuus, runsas 40 prosenttia.
”PELAAMINEN RAUHOITTAA, JOS ON
LIIAN KIIHTYNYT MIELENTILA”
Tämän väitelauseen taustalla on tilastollinen
fakta siitä, että monenlaisten toimeentuloongelmien kanssa taistelevat ihmiset harrastavat rahapelaamista enemmän kuin muut.
Oletuksen kehittelyni jatkui niin, että ongelmat voisivat ahdistaa ja harmittaa, raivostuttaakin kiihtymiseen asti. Tällöin huumaavat
aineet tai addiktiiviset toiminnot, kuten ra-
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hapelaaminen, voisivat ikään kuin tyynnyttää
kiihtynyttä mieltä. Tätä oletusta tuki dosentti
Sari Näreen sota-aikamme korsuperinneaineistoon perustuva tutkimus, jonka mukaan
jatkosodan ajan korsuissa pelattiin erittäin
runsaasti rahapelejä hyökkäyssotaa odotellessa, liminaali- eli eräänlaisessa rajatilassa.
Kehittelimme hypoteesia myös yhdessä. (Näre
ja Lähteenmaa 2012.)
Tästäkin väitelauseesta noin viidesosa vastaajista oli samaa mieltä, mutta reilusti yli
puolet, yli 60 prosenttia, oli eri mieltä väitteen
kanssa. Ehkä pelaaminen on osalle tunteiden
tyynnyttelykeino, mutta suurimmalle osalle ei.
Naisista suurempi osa kuin miehistä oli samalla kannalla esitetyn väitteen kanssa. Naisista 24 prosenttia, miehistä viisi prosenttia
vähemmän oli väitteen kanssa samaa mieltä.
Toisaalta tässäkin naisista myös eri mieltä
väitteen kanssa oli suurempi osa kuin miehistä. Nytkin ”ei samaa eikä eri mieltä” -vastaajia
oli enemmän miehissä kuin naisissa. Näyttää
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siltä, että miesten on vaikeampi tunnistaa tai
tunnustaa pelaamiseen liittyviä tunteitaan tai
tunnelmiaan: molemmissa tunteisiin liittyvissä kysymyksissä miesten epävarmuus on
suurempaa.
”PELAAMINEN TUO JÄNNITYSTÄ
TYLSÄÄN ARKEEN”
Muun muassa THL:n valtakunnallisessa rahapelitutkimuksessa on tullut esiin, että kolmannes rahapelaajista (32 %) ilmoittaa pelaavansa jännityksen, mielihyvän tai hauskuuden
takia. (Salonen ym. 2020.) Voisi olettaa, että
nimenomaan jännitystä haetaan silloin, kun
muutoin on tylsää.
Vastaajista lähes puolet onkin väitteen kanssa täysin tai melko samaa mieltä. Täysin eri
mieltä on vain hyvin pieni osa, alle viidesosa.
Tämä väitelause siis saa kannatusta enemmän
kuin useimmat muut tässä kyselyssä. Naisten
ja miesten välinen ero on pieni: naisista vähän yli puolet, miehistä vähän alle puolet on

asiasta melko tai täysin samaa mieltä. Tosin
miehet vastasivat hieman enemmän olevansa täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kaiken kaikkiaan tässä aineistossa naiset etsivät
jännitystä pelaamisesta suunnilleen samassa
määrin kuin miehetkin.

5.4. eNSi m m ä i Set
pel i kokemu k Set
Esimerkiksi Kouluterveyskyselyiden tuloksista
voi päätellä, että suomalaiset usein aloittavat
tai vähintäänkin kokeilevat rahapelaamista
alaikäisinä. Yllättävän suuri osuus 15–16-vuotiaista kun on pelannut rahapelejä vielä senkin jälkeen, kun peliautomaateille on tullut 18
vuoden ikäraja. Sitä, miten nuorina ensimmäiset rahapelikokemukset on hankittu, ei
tiettävästi ole Suomessa aiemmin tutkittu.
Tässä kyselyssä oli myös sitä koskeva kysymys.
Ensimmäinen pelikokemus sijoittui osalla
10 vuoden tai sitäkin nuorempaan ikään. Li-

säksi 11–15-vuotiaina pelaamista kokeilleiden
osuus on yllättävän suuri. 10-vuotias tai sitä
nuorempi ei todennäköisesti hakeudu yksin ja
omatoimisesti pelaamaan, vaan kokemuksen
hankkimiseen on tarvittu oman vanhemman
tai muun aikuisen aktiivista tukea. Lapsen rahapelaamista ei pitäisi mitenkään tukea, jos
haluaa minimoida peliongelmien riskin. Kyselyssä kysyttiin strukturoidulla kysymyksellä, valmiita vaihtoehtoja tarjoten myös siitä,
miltä ensimmäinen pelikokemus tuntui. Jos
mikään vaihtoehto ei osunut oikeaan, vastaaja saattoi kuvailla näitä tunteita vapaamuotoisesti. Mitään erityisen kiintoisaa ei
noussut esiin; yleisimmin tilanne oli koettu
“jännittäväksi”.
Tiedetään, että pelaamisen aloittaminen nuorella iällä nostaa riskiä peliaddiktion syntyyn.
Suomessa herättiin asian tiedostamiseen vasta runsas kymmenen vuotta sitten, ja peliautomaattien ikärajaa nostettiin 16-vuotiaasta
18-vuotiaaseen vuosina 2010–2011. Kasvatusasenteet ovat seuranneet hitaasti perässä. Lasten ja varhaisnuorten rahapelien pelaamista
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on pidetty Suomessa pitkään ongelmattomana
asiana, mistä edellä olevat luvutkin kertovat.
Vielä 1990-luvun lama-aikana nuoria kannustettiin pelaamaan, kun Veikkauksen ja
RAY:n tulot näyttivät vähenevän (Larsen 2020).
Kun asenneilmapiiri on ollut tällainen, ei sen
muuttuminen torjuvammaksi käy nopeasti.

5.5. oNgel m Apel A Am iNeN
Peliongelmista kysyttiin suoraviivaisesti:
”Oletko koskaan kokenut pelaamistasi ongelmalliseksi?”. Koska tässäkään asiassa ei ole
vain kahta ääripäätä, ”kyllä” tai ”ei”, vastaaminen oli mahdollista akselilla ”en koskaan”
versus ”erittäin usein”.
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Viidesosa vastaajista on kokenut rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus, mikä
on paljon. Sen lisäksi 14 prosenttia on kokenut
pelaamisensa ongelmaksi harvoin, mutta silti
silloin tällöin. Kaksi kolmasosaa ei ole kokenut
pelaamistaan ongelmaksi koskaan. Tätä noin
20 prosenttia, joka kokee rahapelaamisensa
ongelmaksi vähintään joskus, on kiintoisaa
peilata THL:n valtakunnallisen rahapelikyselyn vuoden 2019 tuloksiin. Reunaehtona
vertailulle toki on se, että kyse ei ole samasta
ikäryhmästä, eikä tämä käsillä oleva tutkimus perustu edustavaan otokseen nuorista
ja nuorista aikuisista.
THL:n viimeisimmän, vuoden 2019 kyselyn
perusteella ”todennäköinen rahapeliriippuvuus” oli ollut kyselyhetkellä 1,4 prosentilla
suomalaisista. Osuus on todella pieni. Lisäksi

kolmella prosentilla oli ollut ”rahapeliongelma”. ”Noin joka kymmenes” – joka tarkoittanee noin kymmentä prosenttia – oli pelannut
”riskitasolla”. Riskitason pelaaminen määritellään pelaamiseksi, joka aiheuttaa yksittäisiä haittoja ja edeltää usein peliongelman
kehittymistä. Näihin lukuihin on THL:n tutkimuksessa päädytty käyttämällä ensisijaisesti SOGS-mittaria. (South Oaks Gambling
Screen). Lisäksi oli käytetty PGSI-mittaria,
eli mittaria nimeltä Problem Gambling Severity Index.5
Jos lasketaan karkeasti yhteen ne prosenttiosuudet kansalaisista, joilla THL:n tutkimuksen mukaan on ollut vuonna 2019 jonkinasteisia rahapeliongelmia tai ns. riskitason
pelaamista, tuloksena on (1,4 + 3 + 10 prosenttia) noin neljätoista-viisitoista prosenttia.
Tässä käsillä olevaan kyselyyn vastanneista
noin 20 prosentilla on omien sanojensa mukaan rahapeliongelma. Kuten todettua, kyse
on eri ikäryhmistä ja jälkimmäinen aineisto ei
ole yleistettävissä koko ikäryhmään. Lisäksi
on mahdollista, että tähän käsillä olevaan kyselyyn on kertynyt enemmän ongelmallisesti
pelaavia kuin mitä heitä on ikäryhmässä keskimäärin. Silti lukujen toisiinsa peilaaminen
herättää mielenkiintoisia kysymyksiä.
Luvut ovat, edellä mainitut metodologiset
ongelmat huomioiden, yllättävän lähellä toisiaan: noin neljätoista ja noin kaksikymmentä
prosenttia. Tällöin THL:n tuloksista otetaan
siis mukaan ns. riskitason pelaajat. Käsillä
olevasta nuorille ja nuorille aikuisille suunnatusta kyselystä taas otetaan mukaan ne, jotka
ovat kokeneet rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus. Tästä nousee kysymys:
miksi niin sanottua riskitason pelaamista ei
voisi pitää ongelmapelaamisena? Suomalaisessa keskustelussa, varsinkin rahapeliongel5 pGsi-mittari koostuu, sekin, useista osakysymyksistä. pGsi-mittarissa kysytään myös terveyteen ja taloudellisiin ongelmiin liittyvistä asioista.

mien väitetystä vähäisyydestä puhuttaessa,
toistetaan sitä, että ”vain kolmella prosentilla
suomalaisista on rahapeliongelma” (Ks. Sulkunen ym. 2019). Kun käsillä olevassa kyselyssä
kysyttiin vastaajilta oman rahapeliongelmansa
kokemista, siis kokemusta siitä, kokeeko rahapelaamisensa ongelmalliseksi usein, joskus,
harvoin, tai ei koskaan, osuus oli lähellä sitä
lukua, johon THL:n kyselyssä sisältyisi myös
niin sanottu riskitason pelaaminen. Siksi,
nähdäkseni, myös riskitason pelaaminen olisi
syytä määritellä rahapeliongelmaksi tai asiaa
sietäisi ainakin pohtia.
Työmarkkina-aseman eli pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna kärkisijoille
rahapeliongelmien kokemisessa asettuivat
hieman yllättävät ryhmät: ”kyllä, usein” ovat
vastanneet eniten työssäkäyvät (yli 10 %) ja
toiseksi useimmiten koululaiset tai opiskelijat (hieman alle 10 %). Vasta tämän jälkeen
tulevat työttömät tai lomautetut sekä heti
perässä työharjoitteluissa tms. olevat. Vanhempainvapaalla tai omaishoitajana olevia,
sairaus- tms. eläkkeellä olevia tai varusmiehiä ja yrittäjiä/maanviljelijöitä ei tässäkään
huomioida, koska ko. ryhmät ovat niin pieniä.
Ne ovat kaikki alle kuuden havaintoyksikön
ryhmiä, joten kaikki vaihtelu niiden sisällä
on todennäköisesti pelkän sattuman tulosta.
Ikäryhmien mukaan tehty tarkastelu vahvistaa
sen, että tässä aineistossa eniten rahapeliongelmia kokevat vuosina 1985–1988 syntyneet.
He ovat olleet aineiston keruuajankohtana
(syksyllä 2019) noin 30–34-vuotiaita. Toisaalta rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään
joskus kokevia on eniten nuorempien ikäryhmässä: 24 prosenttia 19–23-vuotiaista kokee
rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus. Tämän ikäisistä suuri osa on opiskelijoita,
niin myös tässä aineistossa. 24–29-vuotiaat
ovat nuoruuden ja aikuisuuden välimaastossa.
Tämän ikäisten joukossa sekä pelaamisensa
usein ongelmaksi kokevia että sen joskus on-
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gelmaksi kokevia on suunnilleen samankokoiset osuudet kuin 19–23-vuotiaista.
Työmarkkina-aseman perusteella katsottuna
työttömät tai lomautetut eivät tässä aineistossa koe pelaamistaan eniten ongelmaksi. Tosin
erot opiskelijoiden, työssäkäyvien ja työttömien välillä ovat todella pieniä, kahden-kolmen
prosentin luokkaa. Kuitenkin koululaisten ja
opiskelijoiden pysyminen kärkikastissa on
hieman yllättävää.
Toisaalta myös niiden joukossa, jotka eivät ole
koskaan kokeneet rahapelaamistaan ongelmaksi, opiskelijat ja koululaiset ovat suhteessa
voimakkaimmin edustettuina (69 prosenttia
heistä). Seuraavina tässä suhteessa ovat palkkatyössä olevat. Työttömiä ja lomautettuja on
näiden joukossa suhteellisesti vähiten: alle
puolet. Tässä aineistossa työttömät siis kokevat muita ryhmiä enemmän rahapeliongelmia
vähintäänkin ”harvoin” tai ”joskus”. Toisaal-
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ta aineiston palkkatyöntekijät ja varsinkin
koululaiset ja opiskelijat ovat polarisoituneet
voimakkaammin kahteen ääripäähän: joko
ongelmia koetaan todella paljon tai sitten ei
ollenkaan.
Työttömien joukossa rahapeliongelmien kokeminen jakautuu tasaisemmin ja suhteellisesti useammille, kun taas koululaisille ja
työssäkäyville se kasautuu jompaan kumpaan ääripäähän. Tämä on mielenkiintoista.
Isommalla ja edustavammalla aineistolla tästä
polarisaatioilmiöstä pitäisi tehdä jatkotutkimusta, samoin siitä, että aineiston työttömillä
vastaavaa ei esiinny. Onko ilmiö totta myös
yleistettävällä aineistolla, vai onko se vain
tämän aineistonäytteen luoma mielikuva?
Tuloluokkien mukaan tarkasteltuna ne, joilla
on rahaa käytössään keskimäärin 501–1000
euroa kuussa, kokevat tässä aineistoissa tyypillisimmin rahapelaamisensa ”ongelmaksi

usein”. Sitä vähemmän kuukaudessa rahaa
käyttämään kykenevät (eli joko 300–500 tai
alle 300 euroa kuussa) kokevat rahapelaamisensa ”ongelmaksi usein” huomattavasti
harvemmin. Enemmän rahaa kuukaudessa käyttämään pystyvät kokevat niin ikään
ko. ongelmaa harvemmin, mutta kuitenkin
enemmän kuin huonoimmassa rahatilanteessa olevat.
Tämä voisi kertoa siitä, että huonoiten toimeen tulevilla ei pääsääntöisesti ole varaa
pelata rahapelejä niin paljoa, että siitä edes
voisi syntyä ongelmaa ainakaan usein. Sen
sijaan juuri minimin ylittävä tulotaso voi mahdollistaa pelaamisen paremmin. Vastaavan
tyyppisiä tuloksia rahatilanteen vaikutuksesta nuorten aikuisten pelaamiseen on saatu
myös muissa tutkimuksissa (esim. Latvala
ym. 2021).
Joka tapauksessa, muun muassa työttömyyskorvauksen perusosa on juuri 500–1000 euron
välillä. Harvoissa kokopäivätöissä käteen jäävä palkka on noin 1000 euron luokkaa, mutta
pakollisten maksujen, velan lyhennysten yms.
jälkeen huonosti palkatun ihmisen käteen
jäävä summa voi olla hieman alle 1000 euroa kuussa, samoin esimerkiksi opiskelijan,
jolla on opintolainaa ja joka sen lisäksi tekee
osa-aikatöitä.
Niillä, joilla tässä aineistossa on kaikista huonoin toimeentulo – käytettävissä olevaa rahaa kuukausittain keskimäärin 300 euroa
tai alle – on yhteensä enemmän kuin muilla
tuloryhmillä rahapelaamisen kanssa koettuja ongelmia, jos huomioidaan vastausluokat
”ongelmia joskus” tai ”ongelmia harvoin”.
Heissä on siis vähiten niitä, jotka eivät koe
koskaan rahapelaamistaan ongelmalliseksi
(eli 56 prosenttia). Muissa tuloryhmissä sellaisia, jotka eivät koe rahapelaamistaan koskaan ongelmaksi, on keskimäärin reilusti yli
60 prosenttia. Kaikkien tuloryhmien piirissä

koetaan rahapelaamiseen liittyviä ongelmia,
toisaalta myös kaikissa tuloryhmissä yli puolet vastaajista ei niitä koe.
Sukupuolen mukaan tarkasteltuna tämän
aineiston miehet ovat kokeneet rahapelaamisensa hieman useammin ongelmalliseksi
kuin naiset. Miehistä 63 prosenttia, naisista
71 prosenttia ei ole koskaan kokenut pelaamistaan ongelmalliseksi. Ero on samansuuntainen kuin muissakin tutkimuksissa: nuorilla
miehillä on enemmän peliongelmia kuin naisilla, ja he myös pelaavat naisia enemmän.

5. 6. koetut
RAh A pelioN gelm At
VApAA m uotoiSeSti
k uVA ilt ui NA
Avovastaukset kysymykseen ” voit kuvailla…”
kertovat ilmiöstä monivivahteisemmin, kuten
kvalitatiivinen aineisto aina tekee. Vastaukset
voi jaotella karkeasti sen perusteella, kuinka
vakavasta rahapeliongelmasta on kyse. Vastaukset jakautuvat ryhmiin (1) ”ei ongelmaa,
näköpiirissäkään”, (2) ” ei ongelmaa - vielä”, (3)
”ongelma, joka riskissä pahentua” (4) ”selkeä,
vakava peliongelma”. Lisäksi muutamassa vastauksessa kuvaillaan läheltä nähtyä läheisen
peliongelmaa. Muutamassa vastauksessa on
pelkkää pohdintaa teeman tiimoilta.
(1) ei ongelmaa, näköpiirissäkään
”Tuli muuta pelaamisen tilalle.”
”Käytän tietyn määrän, yleensä 10 euroa,
ja oli tilanne mikä tahansa, lopetan pelin
kun se 10 euroa on kulunut.”
”Siirrän pelitilille maksimissaan 20 euroa
kuussa, usein kympin, jolla teen loton ja os-
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tan arvan, seuraan e-urheilua ja MM-kiekkoa
(…) jos siirtäisin enemmän niin käyttäisinkin enemmän.”
”Ei kyllä ole ongelmaa ollut. Loton ja Eurojakin pelaan kestona että peruskulutus on
semmonen 20e/kk.”
”Sovin itseni kanssa paljon saan pelata kuukaudessa. Sopimus on pitänyt.”
Voi pitää todennäköisenä, että jos ihminen
on rakentanut rahapelaamistaan säädelläkseen tietyt selkeät systeemit tai rutiinit (kuten
useissa edellä olevissa sitaateissa kuvaillaan),
ei rahapeliongelmaa todennäköisesti synny.
Tietenkin kaikki on mahdollista, ja rakennettu
systeemikin voi murtua. Usein tällaiset systeemit kuitenkin tukevat ihmisiä pysymään
kohtuudessa. (Ks. Kaartinen 2009.)
(2) ei ongelmaa - vielä
”Teen sitä pääosin itse pelien takia, raha on
sivuseikka siinä. Ei ole tullut ainakaan suurempia ongelmia.”
”Itselläni on masennusta ja mahdollisesti myös hypomaanisia jaksoja, johon ei ole
diagnoosia. Näillä oletettavilla hypomaanisilla jaksoilla mm. rahapelaaminen kiehtoo
enemmän kuten myös alkoholin käyttökin
lisääntyy. Varsinaiseksi ongelmaksi tämä ei
ole vielä koitunut toisaalta johtuen nuukasta
persoonasta.”
Näissä vastauksissa uumoillaan, tulkintani
mukaan, mahdollisesti uhkaavaa tai orastavaa
rahapeliongelmaa. Ilmaisut ”ei suurempia ongelmia” ja ”ei vielä ole koitunut” ongelmaksi kertovat tästä. Nämä vastaajat siis tiedostavat, että
oma pelaaminen saattaa muuttua ongelmaksi.
Veikkauksen tarjoilemat pelinhallintakeinot
voivat auttaa tällaisessa vaiheessa olevia pelaajia – jos he tulevat näitä keinoja käyttäneeksi.
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(3) ongelma, joka riskissä pahentua
”Hallinta on joskus hieman pettänyt. Jos on
ollut mielessä, että pelaan vain tämän ja tämän verran, mutta onkin retkahtanut laittamaan enemmän.”
”Vaikea olla pelaamatta, vaikka olisi niin
päättänyt, koska koneita on joka paikassa.
Nykyisissä peleissä myös pelikierrokset on
todella nopeita vrt. entisiin. Esim. Pikapokerissa hiljalleen korttien nopeutta on nostettu jatkuvasti. Pystyt häviämään tunnissa
satasia. (…)”
”Osaan pelata maltilla, mutta joskus mopo
lähtee käsistä.”
”Pelaamista on seurattava tarkasti, koska
lähtee nopeasti käsistä.”
”Rahapelaaminen on mulle ajoittain ongelma. Se alkoi pikkuhiljaa.”
Näistä vastauksista yksi viittaa siihen, että
pelikoneita on kaikkialla. Jos pelaamaan retkahtaminen on pienestä kiinni, silloin myös
jatkuva pelikoneisiin törmääminen voi vaikuttaa asiaan. THL:n käyttämässä luokittelussa, jossa on ”peliriippuvaisia” ja ”riskirajoilla
pelaavia” nämä vastaajat kuuluisivat todennäköisesti jälkimmäisiin. Miten riskirajoilla
pelaavia voitaisiin sitten tukea niin, että heistä
ei tulisi peliriippuvaisia? Tai niin, että he eivät
ottaisi niin suuria taloudellisia riskejä, että
ne sotkevat talouden ja heikentävät elämänhallintaa? Esimerkiksi mainittu Veikkauksen
automaattipelien kierrosten nopeuttaminen
– joka on 2000-luvulla tapahtunut tekninen
muutos eikä siis yhden siteeratun kuvittelua
– ei ole ainakaan omiaan tukemaan pelaajia
malttinsa ja taloutensa hallinnan säilyttämisessä.

(4) selkeä, vakava peliongelma
”Olen jo peliongelmainen. Luottotiedot meni
keväällä 2018. Elämän muut ongelmat veivät
masennukseen ja pelaaminen tuli ns. vääränlaiseksi hoitomuodoksi. Ennen pelaaminen
oli mukavaa ajanvietettä. Nykyään pelaaminen on vähän kuin heikoilla jäillä kävelyä.
Joskus rasahtaa, joskus ei.”
”Ei ole mun hallinnassa enää pitkään aikaan.”
”Nälkä tulee, kun pitää vaan pelata.”
”Olen opiskelija eikä ylimääräistä rahaa ole.
Kerran erehdyin pelaamaan pikapokeria ja
siitä se lähti. Aluksi tuntui, että tällähän voi
tienata. Mutta tänäänkin laitoin ensin 60
euroa ja kävin nostamassa toiset 60 euroa.
Minulla on ongelma.”
”Pelikoneet äänitehosteineen luovat niin mahtavan tunnelman, etten malta lopettaa ennen
kuin rahat loppuu. Puhelimella on helppo
pelata, missä vain, eikä kukaan näe, kuinka
paljon pelaan. Houkutus kasvaa pelatessa, ja
aina vain laitan uutta panosta peliin ja toivon, että saisin niin suuren voiton, että saisin
ulosottovelkani maksuun ja korvattua vanhemmilleni heiltä saamani valtaisat määrät
bensa- ja tupakkarahoja. En saa lopetettua,
vaikka kotona kannustetaan menemään vertaisryhmään. Häpeän sinne menemistä.”
”Täysin hallitsematonta, yötä päivää kiihottavaa. Sairaalloista nykyään ulkomaisten
nettipelien kanssa. Rahan kiristämistä vanhemmilta, joka on johtanut yhteenottoihin
vanhempien kanssa ja poliisien pyytämiseen.
Hoitoon en lähde ja pakkohoitoon minua ei
saa, koska minulla pitäisi olla psykoosi. Tulen raivon valtaan, jos en saa rahaa ja rikon
paikkoja ja tavaroita.”

Viimeinen vastaus on niin raju ja sen ilmaisut
niin dramaattisia, että mieleen tulee ensin,
onko vastaaja tosissaan. Toisaalta vastauksessa oleva maininta hoitoon hakeutumisesta
ja siitä, ettei halua mennä (ja että pitäisi olla
psykoosi, jotta voidaan viedä pakkohoitoon
– mikä on totta) viittaa siihen, että vastaaja
tietää tällaisista tilanteista ainakin jotain.
Hyvin todennäköisesti vastaus kuvaa siis oikeaa, pahaa ja vaarallistakin tilannetta. Ei ole
tavatonta, että pelaajat kohdistavat perheenjäseniinsä väkivaltaa vaatiessaan lisää rahaa
pelaamiseen (ks. Suomi ym. 2013). Tavatonta
ei niin ikään ole Suomessakaan se, että aikuinen tai aikuistuva lapsi aiheuttaa vakavia ongelmia vanhemmilleen rahapeliongelmallaan
(Järvinen-Tassopoulos & Marionneau 2021).
Avovastausten joukossa on myös muutama
aiemman peliongelman kuvaus.
”Kun kävin töissä jossa kävimme aina lounaalla hakemassa ruokaa lähikaupasta, tuli
vaihtorahat aina laitettua pelikoneeseen, koska se oli siinä. Vaikka rahaa oli muutenkin
liian vähän. Jos pelikoneita ei olisi kaupoissa,
olisin säästänyt vähät rahani.”
”Olen ollut peliriippuvainen ja pelannut
useita tuhansia euroja perintörahoja, mutta nykyisin pelikoneisiin menee vain pieniä
määriä rahaa, koska virheet opettivat, että
jopa suurimman voiton jälkeen kaipaa vain
lisää, eikä pelaamisen tarve lopu ennen rahan loppumista.”
”Nuorena olin holtittomampi, nyt ajattelen
varallisuutta enemmän.”
Niin sanottuja omin päin parantumisia tapahtuu muistakin addiktioista, kuten alkoholismista. Miksipä ei siis peliongelmasta?
Sellainen vaatii voimakasta tahtoa ja tiukkaa päätöstä, mutta on mahdollista. Lisäksi
avovastauksista löytyy muutamia kuvauksia
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läheisten peliongelmista – entisistä tai nykyisistä.

korosteta (esim. Järvinen- Tassopoulos ja Marionneau 2021).

”(…-yleistä pohdintaa pelaamisen riskeistä…)
Minun perheenjäseneni jäi koukkuun uhkapelaamiseen ja lainaamiseen, mikä johti lopulta
velkojen takia itsemurhaan, koska muuten
velkojat olisivat tappaneet hänet. Netissä ei
pitäisi olla niin laajalti pelejä ja vaihtoehtoja
maksutapoihin, sillä uhkapelaamiseen addiktoituminen tappaa ihmisiä maailmalla
samoin kuin muutkin addiktiot. Ja ihmiset
jotka näitä sivuja luovat, jotka eivät tarkoin
suojele peli-ikärajaa tai antavat monia maksumahdollisuuksia niin että ihmiset joutuvat
helposti suuriin velkoihin, niin ovat osasyyllisiä siihen, mihin lopulta addiktoituneet
ihmiset ajautuvat elämässään.”

”Tutuilla on ongelmia, ja vaikea katsoa vierestä kun vähät rahat menee pelikoneesta alas.”

Tähän on vaikeata lisätä mitään: kuvaus puhuu
puolestaan. On hyvin tiedossa, että peliriippuvuuden aiheuttamien ongelmien vuoksi
ajaudutaan jopa itsemurhiin, myös Suomessa. Kyse on niin vakavasta ongelmasta, että
jo sen pitäisi aiheuttaa pelien organisoijille
paineita muuttaa tuotteitaan vähemmän houkutteleviksi tai vähentää niiden saatavuutta.
Tämä koskee myös Veikkausta, joka julistaa
olevansa vastuullinen.
”Iskä pelasi paljon ja menetti monesti karkkirahani.”
Tämäkin avovastaus on paljon puhuva. Peliongelmat aiheuttavat kärsimystä myös perheenjäsenille ja muille läheisille, kuten monet
tutkimukset kertovat (esim. Järvinen-Tassopoulos 2021). Vaikka luvattujen karkkirahojen
menetys voi tuntua pieneltä asialta, kyseessä
on kuitenkin lapselle aiheutettu pettymys ja
luottamuksen rikkominen. Peliongelmaisten lapset oireilevat usein psyykkisesti, viimeistään nuorina aikuisina; peliongelmien
merkitystä ongelmaisen perheelle ei turhaan
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THL:n valtakunnallisessa rahapelikyselyssä
vuonna 2019 joka viides vastaaja (21 %) kertoi,
että vähintään yhdellä läheisellä oli ollut ongelmallista rahapelaamista. THL:n tutkijoiden
tekemän arvion mukaan läheisen raportoima
rahapeliongelma koskettaa tällä hetkellä noin
790 000 suomalaista. Niiden vastaajien osuus,
joilla oli ilmoituksensa mukaan lähipiirissä
ongelmallista pelaamista, kasvoi vuosien 2015
ja 2019 välillä. (Salonen ym. 2020.)

5. 7. SAAtu
RAh A pelAAm iSeN
RiSk eihiN JA
pelioNgelm ieN
hoitooN liit t yVä
N euVoN tA
Nuorisobarometrin kyselyssä viidesosa, runsas 20 prosenttia (Berg & Myllyniemi 2020),
oli tyytymättömiä rahapeliongelmien hoitoon liittyviin palveluihin. Tässä kyselyssä oli
siis mielekästä kysyä, mistä nuoret ja nuoret
aikuiset ylipäätään saavat tietoa näistä asioista. Ilmeisesti kuitenkin osa nuorista on
tyytyväisiäkin kyseisiin palveluihin ja niistä
saatavaan tietoon. Eli: mistä tätä tietoa saadaan, ja mistä taas ei?
Kysymys kuului: ”Missä tai mistä olet - mahdollisesti - saanut kyseistä tietoa ja/tai missä
asia on mahdollisesti otettu puheeksi?”
Eniten tietoa asiasta on saatu median kautta, uutisista: 45 prosenttia on saanut tietoa
näin. Tämä on yllättävää, koska medioissa

uutisoidaan rahapeliasioista kuitenkin vain
satunnaisesti. Medioille ei myöskään ole asetettu miltään suunnalta tehtävää tiedottaa
esimerkiksi rahapelaamisen riskeistä. Seuraavaksi eniten, 33 prosenttia, on saatu tietoa
vähemmän yllättävistä lähteistä, eli Kelan, Peluurin ja Veikkauksen nettisivuilta. Koulujen
ja oppilaitosten kautta tätä tietoa on tullut
33 prosentille. Tämä osuus on myönteisellä
tavalla yllättävä: kouluilla ei ole mitään velvoitetta valistaa oppilaita peliongelmien riskeistä, joten on positiivista tietää, että niissä
harjoitetaan tällaista valistusta.

työharjoittelupaikat eikä terveydenhuollon
henkilökunta: nämä mainitsee tiedon välittäjinä vain 7 prosenttia tai alle vastaajista.
Tosin tämä on ymmärrettävää siksi, että näissä paikoissa ratkotaan nuorten ja nuorten
aikuisten muita ongelmia, usein kiireessä.
Ehkä näissä paikoissa ei vain ehditä ottaa
tällaista ”ylimääräistä” asiaa esiin.
Niitä, jotka eivät koe saaneensa kyseisen tyyppistä tietoa mistään, on peräti 21 prosenttia,
lähes sama osuus kuin Nuorisobarometrinkin
kyselyssä. Vaikka se on vähemmistö, vain noin
viidesosa, sekin on liikaa. Nuorisobarometrin
julkistamisen yhteydessä on jo annettu ns.
policy-suositus siitä, että rahapeliongelmia
ja niihin saatavaa apua koskevan tiedon välittämistä nuorille on tehostettava.

Sosiaalisessa mediassa kavereilta ja tutuilta on
saatu seuraavaksi eniten tietoa: 25 prosenttia
vastaa näin. Kun Instagramissa ja Facebookissa usein postataan eteenpäin kavereille
ja tutuille asioita, on luontevaa, että tätäkin
kautta tietoa kulkee. Sen sijaan Ohjaamot, Periaatteessa Veikkauksen monopolin pitäisi
sosiaalitoimistot ja Kelan toimistot eivät täs- toimia myös peliongelmia ehkäisevästi, ja tälsä asiassa loista, eivät myöskään työpajat tai löin varsinkin nuorille suunnattu valistus oli-
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si kokonaisuuteen kuuluva asia. Myös THL:n
tekemässä selvityksessä (Heiskanen ym. 2021)
tulee ilmi, että hoitoa kyllä on melko hyvin
tarjolla, mutta varsinkin hoitoa organisoivien
kuntien verkkosivuilla tieto hoitopalveluista
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on riittämätöntä. Hoidon saavutettavuuden
parantamiseksi tulisikin lisätä viestintää palveluista. Jos ihmiset eivät tiedä hoitomahdollisuuksista, he eivät tietenkään osaa niitä
myöskään hakea.

6

pohdinta ja
toimenpide-ehdotukset

Tällä tutkimuksella on saatu tietoa työttömien,
aktivointitoimenpiteissä olevien ja muiden
suhteellisen matalatuloisten nuorten aikuisten rahapelaamisesta, siihen liittyvistä asenteista sekä rahapeliongelmista. Avovastausten
tuottama informaatio on rikastanut ja monipuolistanut tilastollisia tuloksia.
Vaikka tällä nettikyselyllä saatua tietoa ei voi
yleistää, se kertoo silti jotain olennaista näistä liian vähän tutkituista ilmiöistä. Matalasti
koulutetut ja työttömät nuoret ja nuoret aikuiset – noin 18–24-vuotiaat – vastaavat THL:n
teettämiin valtakunnallisiin rahapelikyselyihin häiritsevän heikosti. Tämä hankaloittaa
valtakunnallisten rahapelikyselyiden tulosten
yleistämistä nuoriin aikuisiin (Kontto ym.
2019; Kontto 2018). Siksi on erityisen tärkeää
saada tämän joukon rahapelaamisesta tietoa,
vaikka sitten tällaisella ei-yleistettävällä nettikyselynäytteellä.

6.1. metodolog iSet
Johtopäätök Set
THL:n valtakunnallisessa rahapelikyselyssä
rahapeliongelmia on selvitetty kansainväli-

sessä tutkimuksessa vakiintuneilla tavoilla,
etenkin niin sanotun SOGS-mittarin avulla.
Mittarissa pyritään tiettyjen rahapelaamista koskevien osakysymysten avulla selvittämään, onko vastaajalla rahapeliriippuvuus vai
ei, ja kuinka vakava mahdollinen riippuvuus
on. Näillä kysymyksillä selvitetään vastaajan
mahdollista rahapeliriippuvuutta poikkileikkauksen tyyppisesti, ikään kuin staattisena
ilmiönä: osakysymysten perusteella oletetaan
voitavan päätellä, onko vastaajalla rahapeliongelma vai ei.
Tällaisessa kysymyksenasettelussa ei tulla
huomioineeksi sitä tai ei olla siitä kiinnostuneita, että yksittäisen ihmisen rahapeliongelman vakavuus voi vaihdella ajan mittaan
yhdenkin vuoden sisällä. Kuitenkin tällainen
intensiteetin vaihtelu on tyypillistä lähes kaikille addiktioille. Tässä kyselyssä käytetyssä
lomakkeessa tämä intensiteetin vaihtelu huomioidaan kysymällä, kokeeko vastaaja rahapelaamistaan ongelmaksi ”erittäin usein”,
”usein”, ”joskus”, harvoin”, tai ”ei koskaan”.
Kysymisen tapa tuokin esille, miten rahapeliongelman syntyminen ja esiintyminen
vaihtelevat; vastausten hajonta kaikkiin nimettyihin vaihtoehtoihin kertoo siitä, että
tällaista variointia todella esiintyy.
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Avovastaukset koetusta rahapeliongelmasta
kertovat niin ikään ilmiön vaihtelusta, sekä
ajallisesti että myös vakavuusasteeltaan. Avovastauksia luokitellessa jaottelu koetun rahapeliongelman eri vakavuuden asteisiin syntyi
luontevasti: sen voi sanoa nousseen aineistosta itsestään muutaman luentakerran jälkeen.
Runsaan kuudenkymmenen avovastauksen
joukosta piirtyy kuva koettujen rahapeliongelmien vakavuusasteista. Ne ovat ”ei ole näköpiirissäkään (ongelmaa)”, ”ei ole ongelmaa,
vielä” (jolloin siihen näyttää olevan pieni riski), ”ongelma, joka riskissä pahentua” sekä
”selkeä, vakava peliongelma”.
Tämän tutkimuksen nuorilla ja nuorilla aikuisilla esiintyy jonkin verran enemmän rahapeliongelmia kuin THL:n valtakunnallisissa tutkimuksissa viime vuosina keskimäärin (2015
ja 2019 aineistonkeruut). Tämä voi johtua joko
erilaisesta mittaustavasta tai siitä, että tähän
kerättyyn näytteeseen on tullut enemmän rahapeliongelmaisia kuin sen ikäisessä väestössä oikeasti keskimäärin on – tai molemmista.
Mahdollista on sekin, että rahapeliongelmaisia on nuoressa matalatuloisessa väestössä
enemmän kuin mitä THL:n valtakunnallinen
rahapelikysely antaa ymmärtää. Jälkimmäisen keruussahan on ongelmia nimenomaan
tämän ikäryhmän matalatuloisten ja matalasti koulutettujen kohdalla, jopa yleistysten
tekoa haittaavalla tavalla (ks. Kontto ym. 2019).
Emme voi tietää, mikä näistä vaihtoehdoista
pitää paikkansa. Siksikin tutkimusta tämän
ikäryhmän, varsinkin matalasti koulutettujen
ja työttömien. rahapelaamisesta tarvittaisiin
enemmän.
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6. 2. keSk eiSet
k iiNN oStAVAt
huomiot
Vaikka tämän kyselyn tulokset eivät olekaan
yleistettäviä, ovat muutamat esiin nousseet
ilmiöt kiinnostavia muun muassa Suomessa
käytävän rahapelipoliittisen keskustelun kannalta. Yksi näistä ilmiöistä on rahapelikoneiden sijoittelu, josta keskusteltiin paljon muun
muassa arpajaislain uudistuksen yhteydessä
vuoden 2021 lopulla.
Pelaaminen rahapelikoneilla oli ainakin vielä
vuoden 2019 lopulla (jolloin kysely tehtiin) suosituin rahapelaamisen muoto tämän kyselyn
vastaajien joukossa. Muistutetaan taas, että
kyselyyn vastannut ns. näyte ei ole edustava
otos, jonka pohjalta voitaisiin tehdä yleistyksiä koko ikäryhmään. Tässä näytteessä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta olevat nuoret
ja nuoret aikuiset ovat hieman yliedustettuina. Tästä voikin ehkä päätellä jotakin: vaikka Helsingin seudulla pelikoneet näyttivät
menettäneen suosiotaan nuorten aikuisten
parissa jo vuonna 2019, näin ei ehkä ollut käynyt samassa määrin maaseututaajamissa.
Koronapandemian aikana vuosina 2020–21
pelikoneet olivat pitkään suljettuina, ja vaikuttaa siltä, että niiden pelaaminen ei ole
pandemian hiivuttuakaan palannut aiemmalle
tasolle. (Esim. Peluuri 2022.) Jääkö muutos
pysyväksi – se tullaan näkemään myöhemmistä tutkimuksista.
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään,
onko nuorilla ja nuorilla aikuisilla sellaisia
asenteita, jotka joko suosivat liiallista tai ongelmallista pelaamista ja/tai estävät hoitoon
hakeutumisen. Näistä yksi liittyy uskomukseen siitä, voiko pelikoneita huijata. Pelikoneiden huijaamisen mahdollisuuteen ei uskonut
kuin pieni vähemmistö, muutama kuitenkin.
Tällaisen uskomuksen tiedetään aiheuttavan

ongelmia. Vaikka tässäkin tutkimuksessa vain
muutama uskoi moiseen, ehkä valistuksessa
tästäkin kannattaisi muistuttaa joskus: pelikoneita ei voi koskaan huijata, vaan ne on
rakennettu pikemminkin huiputtamaan ihmisiä uskomaan suuriin voittoihin.
Varsin kiinnostavaa, jopa hälyttävää on se,
että iso enemmistö vastaajista piti rahapeliongelmia yksilön omana syynä. Tällainen
näkemys on armoton, ja mahdollisesti tyypillinen nimenomaan Suomessa. Jo aiemmissa
tutkimuksissa on tullut esiin, että toisin kuin
Etelä- ja Keski-Euroopan maissa, Suomessa
addiktioista syytetään yksilöä eikä esimerkiksi tämän yhteisöä tai yhteiskuntaa (ks.
Egerer 2010; Sulkunen 2015). Tällöin myös
häpeän voi olettaa olevan suurempi – mikä
taas vaikeuttaa hoitoon hakeutumista. Tätä
asennetta voisi vähintäänkin kyseenalaistaa
addiktioista, myös peliriippuvuudesta, käytävässä keskustelussa.
Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei pelikoneita pitäisi olla kaikkialla. On outoa, että
yhä yleisemmin esitetyistä kriittisistä näkemyksistä huolimatta pelikoneet edelleen
pysyvät ruokakauppojen auloissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Voimakasta keskustelua asiasta käytiin myös ennen arpajaislain
uudistusta; tällöin Vasemmistoliiton vt. puheenjohtaja Jussi Saramokin vaati pelikoneita
pois kaupoista. Veikkaus onkin vähentänyt
pelikoneiden määrää. Asiassa on kuitenkin
myös periaatteellinen puoli, jonka Veikkaus
toistuvasti on jättänyt huomiotta: se, että
peliongelmaisen on vaikea sivuuttaa koneet,
joihin törmää toistuvasti niin ruokaostoksilla
kuin kioskillakin käydessään. Näin tapahtuu,
vaikka koneita onkin vähennetty.
Työttömien nuorten peliongelmat eivät tämän
epäedustavan näytteen perusteella vaikuttaneet olevan keskimäärin suurempia kuin muidenkaan samanikäisten ja matalatuloisten.

Sen sijaan aineiston opiskelijoiden runsas
rahapelaaminen ja myös heidän rahapeliongelmansa olivat pieni yllätys. Ovatko nämä
opiskelijat lukiolaisia, ammattikoululaisia,
ammattikorkeakoululaisia vai kenties yliopisto-opiskelijoita? Tätä ei kysytty, ja asian jälkikäteen selvittäminen olisi mahdotonta. Tässä
olisi toinen relevantti jatkotutkimusten aihe.
Myös rahapelaamisen ensikokeilujen ajankohta kyselyaineistossa oli pysäyttävä: suurin osa oli kokeillut pelaamista alaikäisenä.
Alle 18-vuotiaina pelaamista olivat kokeilleet melkein kaikki; tosin on huomioitava,
että se kiellettiinkin 16- ja 17-vuotiailta vasta
runsas kymmenen vuotta sitten. Kuitenkin
alle 16-vuotiainakin pelaamista oli kokeiltu
runsaasti. Rahapelaamisen ikärajakontrolli
on ollut huomattavan löyhää Suomessa näihin päiviin saakka. Vielä vuonna 2009 lähes
60 prosenttia kansalaisista katsoi, että peliautomaattien ikärajavalvonta toteutuu huonosti. Runsas kymmenen vuotta myöhemmin
(vuonna 2021), vastaava osuus oli 22 prosenttia
(Veikkaus, vuosiraportti 2021). Pakollisen tunnistautumisen tultua voimaan 2022 vuoden
alussa tilanne rahapeliautomaateilla muuttui
väkisinkin; alle 18-vuotias ei pysty tunnistautumaan. Silti esimerkiksi raaputusarpoja hän
pystyy ostamaan. Veikkauksen tuotteiden
jälleenmyyjät kontrolloivat ikärajaa edelleen
liian huonosti Veikkauksen omiinkin tavoitteisiin nähden (Veikkaus, vuosiraportti 2021).
Suomessa lasten vanhemmat eivät – ainakaan vielä näitä kyselyn nuoria aikuisia kasvattaessaan – ole ymmärtäneet tai tienneet
sitä, että lapsena ja varhaisessa nuoruudessa
kokeiltu rahapelaaminen voi myöhemmällä
iällä kostautua peliriippuvuuden syntymisenä. Muutamissa Euroopan maissa, esimerkiksi Espanjassa, tästä asiasta varoitetaan
pelikoneissakin. Suomessa asiasta puhutaan
edelleenkin todella vähän. Olisi tärkeää, että
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tätä seikkaa pidettäisiin esillä vähintäänkin
valistuksessa.

6.3. toim eNp i deehdotu k Set
Tässä tutkimuksessa on tullut esiin muutamia
nuorten aikuisten rahapelaamiseen liittyviä
asenteita, jotka voivat edesauttaa peliongelman kehittymistä ja vaikeuttaa avun hakemista – kuten oletus pelikoneiden huijattavuudesta sekä käsitys siitä, että ”peliongelmat ovat
oma vika”. Näitä tietoja olisi syytä hyödyntää,
kun ongelmien ehkäisyä yritetään tehostaa.
Samoin on tärkeä huomioida rahapeliongelmien kehittyminen vähitellen: peliongelmaa
koetaan ”joskus” yllättävän usein. Tällöin ongelmaan voitaisiin vielä puuttua ennen sen
kehittymistä varsinaiseksi peliriippuvuudeksi.
Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettua
rahapeliongelmien hoitoa ja varsinkin siitä
tiedottamista olisi syytä parantaa. Nuoret
Nuorisobarometrissä (2020) olivat tyytymättömiä rahapeliongelmaisille tarjottuihin palveluihin, tyytymättömämpiä kuin useisiin
muihin palveluihin. On mahdollista, että he
eivät tiedä näistä palveluista. Rahapeliongelmaisille tarkoitettuja palveluita kun sinänsä
on varsin runsaasti saatavilla, muun muassa
siksi, että Veikkauksen on niitä lain nojalla
järjestettävä. Tiedon kulkua näistä palveluista
pitäisi parantaa.
Lasten ja nuorten vanhempien rahapelaamista
koskeviin asenteisiin pitäisi vaikuttaa, kuten
useat THL:nkin tutkijat ehdottavat artikkeleissaan (mm. Latvala ym. 2021). Suomessa
edelleenkin monet vanhemmat eivät pidä rahapelaamista ongelmallisena eivätkä puutu
lastensa ja nuortensa pelaamiseen. Ilmiö tuli
esiin myös tässä kyselyssä vastaajien kertoessa ensimmäisistä pelikokeiluistaan. Vastaava
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löyhä asenne alaikäisten rahapelaamiseen
tulee esiin myös vertailtaessa sitä, miten löyhästi tai olemattomasti vanhemmat puuttuvat
jälkeläistensä pelaamiseen verrattuna siihen,
miten puututaan päihteiden käyttöön. Vaikka laki kieltäisi alaikäisten pelaamisen, se ei
riitä, jos vanhemmat mahdollistavat sen (ks.
Latvala ym. 2021). Alkoholin tai hasiksen kokeiluihin, samoin kuin tupakan ja nuuskankin kokeilemiseen suhtaudutaan moninkertaisesti jyrkemmin kuin rahapelikokeiluihin
(mt.). Rahapelimyönteinen ilmapiiri vaikutti
niin pitkään Suomessa, että sitä lienee vaikea
muuttaa tuosta vaan. Valistus- ja tiedotuskampanjoilla asialle voisi silti yrittää tehdä
jotain.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt esittivät toimenpidesuosituksia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi niin arpajaislain uudistusta edeltäneessä
keskustelussa vuonna 2021 kuin virallisissa lausunnoissaan. Koska näitä suosituksia
ei huomioitu uudessa laissa juuri lainkaan,
kerrataan ne tässä: pelikoneiden saaminen
pois julkisilta paikoilta, kuten kauppojen ja
kioskien auloista; rahapelimainonnan vähentäminen sekä Veikkauksen pelien tappiorajan
kunnollinen alentaminen. Maksimihäviöitä
voidaan rajoittaa, koska voimaan tullut pakollinen pelikoneille tunnistautuminen mahdollistaa seurannan samoin kuin Veikkauksen
etuasiakkuus. Muutaman vuoden viiveellä
kaikki Veikkaukselle tapahtuva pelaaminen
vaatii tunnistautumisen.
Veikkauksen nyt asettamia tappiorajoja –
maksimissaan 2000 euroa kuukaudessa ja 500
euroa päivässä – on pidetty aivan liian korkeina (esim. Ehyt ry. 2022). Pokeria, niin netissä
kuin pöytäpokeria kasinoilla, Veikkauksella
pelattaessa ei ole tappiorajaa lainkaan - tästä
on keskusteltu yllättävän vähän. Kasinoilla ei
muillakaan rahapeleillä ole tappiorajaa. Miksi näin on, ja onko pakko olla näin? Asiasta
sietäisi käydä kriittistä keskustelua. Myös tä-

män tutkimuksen tulokset viittaavat siihen,
että liian suurella osalla nuorista aikuisista
kuluu aivan liian suuri osuus tuloista rahapelaamiseen. Kunnolliset tappiorajat estäisivät
tällaisen ainakin pelkkiä Veikkauksen pelejä
pelattaessa.
Tämän tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla, jotka
pelaavat pääsääntöisesti Veikkauksen pelejä, esiintyy peliongelmia, vakaviakin sellaisia. Niitä on niin työssäkäyvillä, työttömillä
kuin opiskelijoillakin. Ei toki kaikilla, ei edes
enemmistöllä; tässä aineistossa noin kahdellakymmenellä prosentilla, mutta tulosta ei voi
yleistää. Joka tapauksessa tämän selvityksen
tulosten perusteella Veikkauksen olisi edelleen
terävöitettävä vastuullisuusstrategiaansa.
Pelkästään ulkomaisten pelintarjoajien pelien
pelaajat ovat aliedustettuina tässä aineistossa,
koska suurin osa aineistosta saatiin Veikkauksen etuasiakkaiden piiristä. Näin ollen ensin mainittujen mahdollisista peliongelmista

tämä selvitys ei kerro. Toisaalta vielä vuoden
2019 THL:n valtakunnallisen rahapelikyselyn
mukaan pelkästään ulkomaisten nettipelien
tarjoajien rahapelejä pelasivat Suomessa todella harvat, vain muutama prosentti. Onko
tilanne nyttemmin muuttunut, sitä emme
tiedä.
Tämän selvityksen perusteella voi päätellä
sen, että rahapeliongelmia alle 35-vuotiailla
esiintyy, ja osalla ne ovat hyvin vakavia. Monilla ongelmaa oman rahapelaamisen kanssa
on ”joskus”; tällöin tehokkailla interventioilla
tilanteisiin voisi vielä puuttua. Rahapeliongelmien ehkäisytyötä on syytä vahvistaa entisestään. Yksinpärjäämisen eetosta rahapeliongelmissa pitää kyseenalaistaa; suuri
osa nuorista aikuisista ajattelee edelleen rahapeliongelmien olevan ”oma vika”. Lisäksi
rahapelaamista suosivaa asenneilmapiiriä ja
nuoria pelaamaan yllyttäviä käytäntöjä pitäisi
edelleen murentaa – vaikka sillä uhalla, että
rahapelituotot alenisivat entisestään.
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liite 1. kySelylom A ke

Mikä on syntymävuotesi? (ns. rulla, josta voi valita vuosien 1979–2004 väliltä)
Mikä on asumismuotosi? 1. yksin asuva; 2. avio- tai avoliitossa, ei lapsia; 3. avio- tai avoliitossa, lapsia; 4. yksinhuoltajana lapsen/ lasten kanssa; 5. vanhempien/vanhemman/ muun
huoltajan kanssa.
Sukupuolesi: 1. nainen; 2. mies; 3. muu; 4. en halua sanoa.
Mikä on kotikielesi? 1. suomi; 2. ruotsi; 3. venäjä; 4. viro; 5. somali; 6.arabia; 7. joku muu
Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? 1. kyllä, täyspäiväisesti; 2. kyllä, osapäiväisesti/ osaviikkoisesti; 3. kyllä, keikkaluonteisesti; 4. kyllä, joskus satunnaisesti; 5. en
Mikä on pääasiallinen toimintasi? 1. koululainen tai opiskelija; 2. työtön tai lomautettu; 3.
palkkatyössä; 4. varusmies- tai siviilipalveluksessa; 5. työharjoittelussa/työkokeilussa; 6.
sairaus-, työkyvyttömyys- tai muulla eläkkeellä; 7. yrittäjä/maanviljelijä; 8. vanhempainvapaalla tai omaishoitajana
Paljonko sinulla on keskimäärin rahaa käytössäsi kuukausittain (palkka; osingot; työttömyyskorvaus; sairaseläke; opintotuki; tms.) syksyllä 2019? 1. 300 euroa tai sen alle; 2. 301–500
euroa; 3. 501–1000 e; 4. 1001–1500 euroa; 5. 1501–2500 euroa; 6. yli 2500 euroa
Onko vakituinen asuinalueesi: 1. pääkaupunkiseutu; 2. muu kaupunki; 3. maaseututaajama
(tiheään asuttu keskus yli 100 km kaupungista) 4. harvaan asuttu maaseutu; 5. en asu vakituisesti millään paikkakunnalla
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Asennekysymykset; näihin reagoidaan valitsemalla lähimmäs omaa kantaa olevan vaihtoehdon valitsemisella. Vaihtoehdot ovat: 1. Täysin samaa mieltä; 2. melko samaa mieltä; 3. En
osaa sanoa; 4. melko eri mieltä; 5. täysin eri mieltä
Asenneväittämät:
a) ”Velaksi pelaaminen ei ole mikään ongelma”
b) ”Rahapelaamisella voi tienata, jos on taitava”
c) ”Jos luottotiedot ovat jo menneet, pelatessa ei ole mitään hävittävää”
d) ”Pelikoneita voi huijata, jos on tarpeeksi fiksu”
e) ”Peliongelmat ovat oma vika”
f) ”On hyvä, että Suomessa on joka puolella peliautomaatteja”
g) ”Rahapelaaminen on vastoin uskontokuntani arvoja”
h) ”Pelaamalla voi unohtaa yksinäisyyden tunteensa”
i) ”Rahapelaamiseen voi purkaa ’ketutustaan’, kun kaikki ottaa päähän”
j) ”Pelaaminen rauhoittaa, jos on liian kiihtynyt mielentila”
k) ”Pelaaminen tuo jännitystä tylsään arkee
Miten paljon pelaat/käytät seuraavia pelejä? (valikko, josta valitaan kunkin pelin kohdalla: 1.
erittäin paljon; 2. paljon; 3. jonkin verran; 4. melko vähän; 5. vähän; 6. en ollenkaan)
Lottoa; Viking Lottoa
Raaputusarpoja
Veikkauksen vedonlyöntiä
Veikkauksen raha-automaattipelejä (ns. kivijalassa)
Pelejä Feel Vegasissa
Ulkomailta organisoituja nettipelejä
Ruotsin ja Viron laivojen peliautomaatteja
yksityistä vedonlyöntiä
muita rahapelejä.
Jos muita, mitä? Avovastauksen mahdollisuus
Käytätkö koskaan lainattua rahaa (pikavipit, kavereilta lainatut, yms.) tai luottokorttia pelaamiseesi? 1. kyllä, 2. ei; 3. en osaa sanoa
Onko sinulla maksuhäiriömerkintä? 1. kyllä; 2. ei; 3.en osaa sanoa
Oletko koskaan kokenut pelaamistasi ongelmaksi? 1. kyllä, usein; 2. kyllä, joskus; 3. kyllä,
mutta vain harvoin; 4. en koskaan
Minkä ikäinen olit, kun kokeilit rahapelaamista ensimmäisen kerran (mahdollisesti vanhempien tai kavereiden kanssa)? 1. 10-vuotias tai nuorempi; 2. 11–15-vuotias; 3. 16–18-vuotias; 4.
yli 18-vuotias; 5. en muista
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Miltä pelaaminen tuntui ensimmäisellä kerralla? 1. jännittävältä; 2. palkitsevalta; 3. pelottavalta; 4. ei miltään; 5. en muista; 6. joltain muulta, miltä?
Avovastauksen mahdollisuus
Oletko saanut tietoa rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä ja/ tai niiden hallinnasta? 1. kyllä;
2. en; 3. en muista
Missä tai mistä? (vaihtoehdot ”kyllä” ja ”ei” jokaisen tarjotun tahon kohdalla)
Ohjaamo?/ Sosiaalitoimisto?/ KELA?/ Terveydenhoitohenkilökunta?/ Koulu tai oppilaitos?/
Työpaikka tai työharjoittelupaikka?/ Uutiset?/ Some (kavereilta tms.)?/ Some (instituutioilta
kuten Veikkaus; Kela; tms.)?/En ole saanut tietoa mistään.
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liite 2. kut Su V i eSti VA StA A m AAN k ySelyyN

Osallistumaan eli vastaamaan kehotusviesti Ohjaamojen ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kautta välitettynä (niiden intraneteissä) sekä Veikkauksen etuasiakaskirjeessä (sähköinen kirje). Tutkimusprojektin alussa Nuorisotutkimusverkoston oli määrä olla yhteistyökumppani, ja siksi Ohjaamojen ja Työpajayhdistyksen kautta välitetyissä saatekirjeissä
se mainittiin. Veikkauksen etuasiakkaiden saatekirjeessä sitä ei enää mainittu.

Osallistu rahapelaamisen tutkimushankkeeseen
Kysely on osa Tampereen yliopiston (ja Nuorisotutkimusverkoston) tutkimushanketta, jossa selvitetään tilastoinnilta piiloon jäävää rahapelaamista. Kyselyyn vastaaminen vie noin
5 minuuttia. Kaikki vastaukset kerätään ja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.
Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa tai yksilöidä aineistosta. Osallistu kyselyyn osoitteessa
[osoite]
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kirjoittaja

Tutkimuksen on tehnyt Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen dosentti, valtiotieteiden
tohtori Jaana Lähteenmaa. Hän on tutkinut aiemmin muun muassa rahapeleillä velkaantumista sekä nuorten työttömien kokemuksia aktivointitoimenpiteistä.
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Miten nuoret työttömät, opiskelijat ja matalapalkkaiset aikuiset
rahapelaavat? Entä miten he suhtautuvat velaksi pelaamiseen,
rahapeliautomaattien sijoitteluun ja liikaa pelaavan vastuuseen omista
ongelmistaan?
Ajatuspaja Vasemmistofoorumin julkaisemassa tutkimusraportissa
analysoidaan kyselyaineiston avulla työelämän marginaaleissa olevien
nuorten ja nuorten aikuisten rahapelaamista, rahapeliongelmia ja niihin
liittyviä asenteita. Tämän ryhmän tavoittaminen kyselyihin vastaamaan
on haastavaa. Tiedon saaminen nuorten rahapeliasenteista, ajatuksista
ja pelaamisen tavoista on tärkeää paitsi siksi, että rahapeliongelmat
voivat johtaa elämänhallinnan menettämiseen, myös tehokkaan
rahapelipolitiikan mahdollistamiseksi.
Tässä tutkimuksessa rahapeliongelmia on selvitetty kysymällä
laajalla kirjolla nuorten omia kokemuksia niistä. Avovastaukset
tuovat uudenlaista, syventävää tietoa nuorten rahapelaamisesta ja
heidän omista keinoistaan säädellä sitä. Tutkimuksessa on selvitetty
laajasti myös nuorten asenteita niin rahapelaamisen myytteihin kuin
rahapelipolitiikkaankin.
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