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TUTKIMUKSEN 
TAUSTAA
Tutkimuksen taustalla toimii havainto siitä, 
että ongelmapelaajat käyttävät paljon 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, 
mutta he eivät tunnu saavan riittävää apua 
rahapeliongelmaansa (Jaakkola 2015).

Samaan aikaan suurin osa sosiaali- ja 
terveysalalla työskentelevistä arvioi sekä 
koulutuksensa antamat valmiudet että 
tietonsa rahapeliongelmista melko tai täysin 
riittämättömiksi (Castrén 2016).

Nämä lähtökohdat saavat kysymään, kuinka 
hyvin palveluihin ohjaus toimii eri palveluissa 
ja kuinka hyvin rahapeliongelmien hoitoon 
tarkoitetut palvelut kohdentuvat juuri niitä 
eniten tarvitseville. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimustulosten valossa erityisesti 
mielenterveyspalvelujen kanssa tehtävää 
yhteistyötä on syytä jatkossa kehittää, sillä 
merkittävällä osalla asiakkaista on ollut 
rahapeliongelman ohella mielenterveyden 
ongelma. 

Asiakkaat ohjautuvat Peliklinikalle huonosti 
peruspalveluiden kautta, vaikka suurin osa 
asiakaskontakteista tapahtuu juuri niiden 
tasolla. Jatkossa tulee kiinnittää erityisesti 
huomiota niihin ”ensiluukun” käytäntöihin ja 
menetelmiin, joilla rahapeliongelmiin voitaisiin 
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tämä edellyttää yhtenäisiä toimintatapoja ja 
riittävää koulutusta rahapeliongelmien 
tunnistamiseksi kaikkialla peruspalveluissa sekä 
sovittuja periaatteita siitä, kuinka eri vaiheissa 
rahapeliongelmaa tulisi asiakkaan kanssa 
toimia. 
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AINEISTO JA 
ANALYYSI

Tutkimuksen aineistona oli Peliklinikan 
asiakkaista ajalla 1/2014–4/2016  kerätty 
asiakastietoaineisto, joka saatiin tutkimusta 
varten valmiiksi koottuna tiedostona. 
Asiakastietoaineistoa anaysoitiin SPSS:n 
avulla keskittyen tilastollisten tunnuslukujen 
ja frekvenssijakaumien tarkasteluun. 

TUTKIMUS-
TULOKSET
Tutkimustulosten mukaan merkittävällä osalla 
avohoidon asiakkaista on ollut jokin muu 
sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuus. Joka 
toisella asiakkaista on ollut kontakti 
mielenterveystoimeen ja neljänneksellä 
sosiaalitoimeen. Toisaalta monelta asiakkaalta 
on puuttunut kokonaan kontakti sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. 

Joka kolmannella asiakkaista on ollut jokin 
avohoitoon ohjannut taho, mutta vain 
puolessa tapauksista asiakas on ohjautunut 
ylipäätään palvelujärjestelmän kautta. 
Kontakti palvelujärjestelmään näytti 
tutkimuksen valossa heijastuneen siihen, 
ohjautuiko asiakas avohoitoon myös 
palvelujärjestelmän kautta. 

Kuva on kuitenkin kokonaisuutena epävarma, 
mikä johtuu aineistossa olevista puuttuvista 
tiedoista. Mikäli avohoidon asiakkaaksi 
ohjautumisessa on säännönmukaisuutta, sitä 
ei tutkimuksen valossa voitu luotettavasti 
osoittaa. Mahdolliset korrelaatiot vaikuttavat 
joka tapauksessa heikoilta ja kokonaisuuden 
valossa avohoitoon ohjautuminen hahmottuu 
pikemminkin ei-systemaattisena ja 
koordinoimattomana.  

TUTKIMUKSEN 
TAVOITE

Tutkimuksessa tarkasteltiin avohoidon 
asiakkaiden kontakteja muihin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin siitä näkökulmasta, kuinka 
muut asiakkuudet ja aikaisempi avunhaku- ja 
hoitohistoria näkyy asiakkaan ohjautumisessa 
Peliklinikan asiakkaaksi. 

Tutkimustehtävään kuului myös sen 
selvittäminen, hahmottuuko eri 
asiakasryhmien välillä säännöllisiä 
palvelupolkuja rahapeliongelman hoitoon 
ohjautumisessa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös arvioida, 
kuinka koordinoidusti ja systemaattisesti 
asiakkaat ohjautuvat heidän tarpeidensa 
mukaisiin palveluihin.  
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