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YHTÄAIKAINEN PELIONGELMA 
JA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ 
PELI POIKKI –OHJELMASSA 
TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Käytäntötutkimus sijoittuu Peliklinikalle, 
joka on vuodesta 2010 toiminut 
rahapeliongelmiin erikoistunut 
valtakunnallinen palvelukokonaisuus. 
Peliklinikan palvelut ovat maksuttomia ja 
niiden tarkoituksena on tarjota apua 
rahapeliongelmasta, digipelaamisesta tai 
netin liikakäytöstä kärsiville ihmisille ja 
heidän läheisilleen. 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 
Peliklinikan Peli poikki –ohjelmassa 
esiintyvää yhtäaikaista peliongelmaa ja 
mielenterveydenhäiriötä. Suomessa 
rahapelejä pelataan eniten Euroopassa ja 
noin 3,3 % :lla koko väestöstä varsinainen 
rahapeliongelma. Merkittävällä osalla 
rahapeliongelmaisista on myös 
mielenterveyden häiriöitä. 
Mielenterveyshäiriöiden ja peliongelman 
hoito on tällä hetkellä Helsingissä melko 
hajautettua, mutta työtä yhteistyön 
parantamiseksi eri tahojen välillä tehdään 
jatkuvasti. Tutkimuksen tarkoituksena on 
tarkastella, millaisia yhtäläisyyksiä 
samanaikaisesta peliongelmasta ja 
mielenterveyden häiriöstä kärsivillä 
henkilöillä on. Ymmärrys asiakkaiden 
ongelmista ja haasteista on tärkeää hoidon 
onnistumisen kannalta ja etenkin 

oikeanlaisia hoitointerventioita 
suunniteltaessa. 
 

AINEISTO  
Tutkimuksen aineisto on kerätty Peli poikki 
–ohjelmasta. Peli poikki on kahdeksan 
viikkoa kestävä hoito-ohjelma, joka koostuu 
omasta opiskelusta, verkkotehtävistä, 
keskustelufoorumista sekä 
puhelinkeskusteluista terapeuttien kanssa. 
Tavoitteena on irrottautua pelaamisesta. 
Aineisto käsittää 300:n osallistujan 
vastaukset kahteen ohjelman ensimmäisen 
osion verkkotehtävään. 

ANALYYSI 
Tutkimus on aineistolähtöinen laadullinen 
tutkimus ja aineiston analyysimenetelmänä 
on käytetty sisällönanalyysiä. 
Sisällönanalyysiä käyttäen luotiin luokkia, 
joiden avulla tarkasteltiin Peli poikki –
ohjelmaan osallistuneiden samanaikaisesta 
peliongelmasta ja mielenterveyden häiriöstä 
kärsivien henkilöiden ongelmia ja haasteita. 
 

TULOKSET 
Aineistosta nousi esiin kymmenen eri 
luokkaa (suluissa esiintyvyys): 
1. Taloudelliset ongelmat (163) 
2. Mielenterveyden häiriöt (69) 
3. Itsesyytökset (52) ja negatiiviset 
tuntemukset (42) 
4. Ihmissuhteet (41) 
5. Ei (uusia) ongelmia (29) 
6. Fyysinen terveys (16) 
7. Olosuhteet ja yhteiskunta (10) 
8. Päihteet (10) 
9. Työhön liittyvät ongelmat (8) 
10. Ongelmien kasaantuminen (8) 
 

 
•  Tutkimusjoukon henkilöt kuvailivat 

ylivoimaisesti eniten taloudelliseen 
tilanteeseen liittyviä ongelmiaan. 
Usein taloudellisilla vaikeuksilla 
koettiin olevan negatiivisia 
vaikutuksia kokonaisvaltaiseen 
elämään. 

•  Vaikka kaikilla tutkimusjoukon 
henkilöillä oli oletettavasti 
jonkinasteisia mielenterveyden 
häiriöitä, vain osa kuvasi 
mielenterveyshäiriön olevan esteenä 
esimerkiksi tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

•  Toisinaan ongelmien nähtiin olevan 
syviä ja korjaamattomia. Tämä näkyi 
tutkimusjoukossa mm. rajuina 
itsesyytöksinä ja etenkin itseen 
kohdistuvina negatiivisina 
tuntemuksina. 

•  Peliongelman kuvailtiin vaikuttavan 
negatiivisesti myös ihmissuhteisiin. 

•  Myös pelaaminen ja peliongelma 
mainittiin suuressa osassa 
vastauksissa, vaikka niissä 
keskityttiinkin pääasiassa muihin 
ongelmiin. Tärkeä on kuitenkin 
muistaa, että jokaisella 
tutkimusjoukon henkilöllä oli 
jonkinasteinen peliongelma, sillä he 
olivat alun perin osallistuneet Peli 
poikki- ohjelmaan. 

•  Hoitoa suunniteltaessa tulisi ottaa 
huomioon ihmisten elämä 
kokonaisvaltaisesti sekä panostaa 
suunnitelmalliseen työnjakoon eri 
toimijoiden välillä. 
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