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1. Johdanto  

Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset pelaavat paljon, rahapelejä pelataan Suomessa eniten koko 

Euroopassa. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan 80 prosenttia 15–74 vuotiaista suomalaisista 

on pelannut jotain rahapeliä viimeisen vuoden aikana. Varsinainen rahapeliongelma on määritelty 

olevan noin 124 000:lla henkilöllä, mikä tarkoittaa 3,3 prosenttia koko väestöstä. (Salonen & 

Raisamo 2015.) Merkittävä osa rahapeliongelmaisista sairastaa myös jotain mielenterveyden 

häiriötä, kuten persoonallisuushäiriötä tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Myös muun muassa 

masennus, yksinäisyys ja sosiaalinen syrjäytyneisyys lisäävät alttiutta peliongelman kehittymiselle 

sekä kroonistumiselle. (Paasio 2016; terveyskirjasto.fi.) Samanaikainen mielenterveyshäiriö ja 

peliongelma asettavat erityisiä haasteita sairastavien henkilöiden arkeen sekä hoidon suunnitteluun. 

 

Suomessa peliongelmien hoitoon on erikoistunut maanlaajuisesti toimiva Peliklinikka. Peliklinikan 

palvelut ovat maksuttomia ja niiden tarkoituksena on tarjota apua rahapeliongelmasta, 

digipelaamisesta tai netin liikakäytöstä kärsiville ihmisille ja heidän läheisilleen. Mielenterveyden 

häiriötä sairastavien palveluista ja hoidosta Helsingissä taas vastaavat pääasiassa Helsingin 

kaupungin psykiatrian poliklinikat, jotka toimivatkin Peliklinikan luontaisina 

yhteistyökumppaneina. Työtä yhteistyön kehittämiseksi pyritään tekemään jatkuvasti, sillä 

yhteistyön sujuvuus ja asiakkaiden sujuva liikkuminen eri palveluiden välillä on hoidon 

onnistumisen kannalta merkittävää. Kyse on yhteistyöstä sekä yhteisvastuusta ihmisistä, joilla on 

laaja-alaisia ongelmia. (Paasio 2016.)  

Itse työskentelen tällä hetkellä sosiaalityöntekijänä eräällä Helsingin kaupungin psykiatrian 

poliklinikalla. Työssäni kohtaan usein asiakkaita, joilla on monia samanaikaisia ongelmia, jolloin 

oikeanlaisen hoitopolun muodostaminen saattaa osoittautua vaikeaksi. Usein juuri yhteistyön ja 

työnjaon kysymykset eri hoitotahojen kanssa nousevat esiin asiakkaan hoitosuunnitelmaa tehtäessä. 

Työssäni kertyneiden kokemusten kautta olen kiinnostunut pohtimaan ja suunnittelemaan useista 

samanaikaisista ongelmista kärsivien asiakkaiden parasta mahdollista hoitoa.  

Käytäntötutkimus kuuluu Helsingin yliopistossa sosiaalityön maisteriopintoihin. 

Käytäntötutkimuksen tarkoituksena on yhteistyössä työyhteisön kanssa tehdä tutkimusta ja tuottaa 

uutta tietoa käytäntöön. Syksyllä 2016 Helsingin yliopistolla järjestetyssä Käytäntötutkimuksen 

päivässä Peliklinikka esitteli aineistojaan, joita olisi mahdollista hyödyntää sosiaalityön 

käytäntötutkimuksessa. Peliklinikka on kerännyt toimintansa alkuajoista lähtien hyvinkin 

yksityiskohtaista tietoa asiakkaistaan osana hoitoprosessia, sillä tarkoituksena on oppia jatkuvasti 
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rahapeliongelman luonteesta ja rahapeliongelmasta ilmiönä (Paasio, 2016). Keskeisenä asiana 

Käytäntötutkimuksen päivässä esiin nousi moniammatillisen yhteistyön tärkeys ja sen myötä 

kiinnostuin käytäntötutkimuksen tekemisestä Peliklinikalle.  

Työyhteisössäni psykiatrian poliklinikalla on usein noussut esiin yhteistyön haasteet eri toimijoiden, 

kuten Peliklinikan kanssa. Psykiatrian puolella ymmärrys rahapeliongelmasta saattaa olla 

puutteellista tai yhteistyöstä ei osata sopia, sillä vakiintunutta toimintamallia ei ole valmiina. Myös 

Peliklinikka tavoittelee sujuvampaa yhteistyötä psykiatrian poliklinikoiden kanssa potilaiden 

hoidon parantamiseksi. Toiveita yhteistyön parantamisesta ja ongelman ymmärtämisestä on siis 

tullut sekä Peliklinikalta että psykiatrian puolelta. Aloitimme keskustelut Peliklinikalla 

työskentelevien henkilöiden kanssa ja edellä mainittujen havaintojen ja kokemusten pohjalta 

käytäntötutkimukseni aiheeksi muodostui samanaikaisesti peliongelmasta ja mielenterveyshäiriöstä 

kärsivien asiakkaiden kohtaamat ongelmat ja haasteet.  

Tämän käytäntötutkimuksen tavoitteena on tutkia, millaisia haasteita samanaikaisesta 

rahapeliongelmasta ja mielenterveyden häiriöstä kärsivillä asiakkailla on. Tieto on tärkeää, jotta 

saataisiin parempaa ymmärrystä siitä, millaisiin ongelmiin kyseiset asiakkaat tarvitsisivat erityisesti 

apua ja millaisiin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota hoitointerventioita tehtäessä. 

Tarkoituksena on lisäksi tarkastella sitä, miten mielenterveyshäiriöt näyttäytyvät Peli poikki -

ohjelmassa ja tuovatko ohjelmaan osallistuneet esiin selkeästi mielenterveyshäiriöihin liittyviä 

asioita. Tarkoituksena on myös tarkastella tutkimusjoukkoa ja kasata tietoa tästä joukosta. 

Tutkimuskysymykseni on seuraava: 

Millaisia ongelmia ja haasteita Peli poikki -ohjelmaan osallistuneiden, samanaikaisesta 

peliongelmasta ja mielenterveyshäiriöstä kärsivien henkilöiden elämässä on? 

Samanaikainen peliongelma ja mielenterveyshäiriö ei oman kokemukseni mukaan ollut kovinkaan 

paljon esillä ja aiheesta oli myös vaikea löytää suomalaista tutkimusta ja tilastoja. Aihe on kuitenkin 

tärkeä ja sitä olisikin ollut mielenkiintoista tarkastella myös esimerkiksi sairaudenkuvan ja syy-

seuraussuhteiden näkökulmasta. Tämän käytäntötutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin lähestyä 

aihetta nimenomaan hoidon suunnittelemisen näkökulmasta, eikä niinkään keskittyä diagnooseihin 

tai sairaudenkuvaan. 

Käytäntötutkimukseni koostuu viidestä luvusta. Johdannon jälkeen luvussa kaksi käsittelen lyhyesti 

mielenterveyshäiriöitä, peliongelmaa sekä Peliklinikkaa ja Peli poikki -ohjelmaa. Luvussa kolme 

kerron käytäntötutkimuksen toteuttamisesta sekä tutkimuksen aineistosta ja kuvailen 
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tutkimusjoukkoa. Tämän jälkeen luvussa neljä esittelen tutkimustulokset. Viidennessä luvussa ovat 

johtopäätökset ja pohdinta. 

2. Tutkimuksen tausta ja toimintaympäristö 

2.1 Mielenterveys ja mielenterveyshäiriöt 

Mielenterveys on monitahoinen ja melko vaikeasti määriteltävissä oleva käsite. Mielenterveydellä 

voidaan viitata laajasti ihmisen hyvinvointiin sekä henkiseen toimintakykyyn, jolloin mielenterveys 

nähdään voimavarana, joka ylläpitää psyykkisiä toimintoja. Mielenterveys ei ole muuttumaton tila, 

sillä siihen vaikuttavat perimän ja biologisten tekijöiden lisäksi muun muassa sosiaaliset, 

vuorovaikutukselliset sekä rakenteelliset tekijät. Mielenterveyttä voivat haavoittaa useat eri sisäiset 

ja ulkoiset tekijät, jotka saattavat heikentää terveyttä ja hyvinvointia ja johtaa lopulta 

sairastumiseen. Varsinaisesta mielenterveyshäiriöstä puhutaan, kun oireet aiheuttavat kärsimystä tai 

psyykkisen tasapainon heilahtelua, rajoittavat toimintakykyä tai selviytymismahdollisuuksia 

arkielämässä. (Hietaharju & Nuuttila 2012, 12–14 & 31–32; thl.fi.) 

 

Tässä käytäntötutkimuksessa käytän mielenterveyshäiriö-käsitettä, kun viittaan erilaisiin 

psyykkisiin häiriöihin. Käsitteet "mielenterveyshäiriö" tai "mielenterveyden häiriö" ovatkin 

yleistyneet melko laajaan käyttöön, kun puhutaan psykiatrisista häiriöistä tai psyykkisistä oireista, 

vaikka käsitteistö aiheeseen liittyen onkin laaja. Lääketieteessä mielenterveyshäiriöitä luokitellaan 

sekä oireiden että vaikeusasteiden mukaan ja mielenterveyshäiriöitä diagnosoidaan Maailman 

terveysjärjestön kehittämän ICD-järjestelmän F-tautiluokituksen mukaan. (Thl.fi; Hietaharju & 

Nuuttila 2012, 31–32.)  

 

Ongelmat mielenterveydessä näyttäytyvät erilaisina eri ihmisillä. Mielenterveyshäiriöt voivat 

aiheuttaa sairastavalle muun muassa toimintakyvyn alenemista, elämänlaadun heikkenemistä ja 

subjektiivista kärsimystä. Hyvällä hoidolla sairastavan elämänlaatua voidaan kuitenkin parantaa ja 

toipumista edistää niin, että paluu takaisin normaaliin arkeen on mahdollista. Hoitomuotoina 

voidaan käyttää esimerkiksi biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, tai psykososiaalisia hoitoja, kuten 

psykoterapiaa ja psykoedukaatiota. Mielenterveyshäiriötä sairastavien henkilöiden hoidosta 

vastaavat muun muassa perusterveydenhuolto, johon kuuluvat esimerkiksi terveyskeskukset, 

erikoissairaanhoito, joka käsittää psykiatrian poliklinikat, sekä kolmas sektori. 

(Mielenterveystalo.fi; Hietaharju & Nuuttila 2012, 16–17.) 
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2.2 Peliongelma 

Rahapelien pelaaminen on Suomessa hyvin yleistä etenkin verrattuna muihin Euroopan maihin. 

Vuonna 2015 arviolta kolme miljoonaa suomalaista oli pelannut jotakin rahapeliä viimeisen 12 

kuukauden aikana. (Salonen & Raisamo 2015, 3–5.) Joillekin pelaaminen saattaa muuttua 

ongelmalliseksi ja osalle pelaamisesta muodostuu varsinainen riippuvuus. Rajan vetäminen 

ongelmattoman ja ongelmallisen pelaamisen välille saattaa kuitenkin olla vaikeaa, ja 

ongelmapelaamistakin on monenlaista, joten sen määrittely ei aina ole helppoa. Myös 

peliongelmaan liittyvien käsitteiden käyttö ei aina ole selkeää. Rahapeliongelmiin apua hakeneiden 

kokemuksia tutkinut Maritta Itäpuisto (2012, 132–133) on käsitellyt terminologiaan liittyviä 

haasteita. Termejä peliriippuvuus, peliongelma, ongelmapelaaminen ja patologinen pelaaminen 

käytetään päällekkäin ja usein toistensa synonyymeinä, vaikka termeillä on erilaiset painotukset 

sekä ideologiset ja teoreettiset lähtökohdat. Itäpuiston (2012, 132–133) mukaan käsite peliongelma 

on kuitenkin hiljalleen alkanut vakiintua kansainvälisen tutkijayhteisön käyttöön. Peliongelma-

käsite on myös oman kokemukseni mukaan yleisesti käytössä psykiatriassa ja Peliklinikallakin 

puhutaan usein juuri peliongelmasta, joten päätin käyttää kyseistä termiä myös tässä 

käytäntötutkimuksessa. 

 

Peliongelmaa voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta ja sitä voidaan määritellä eri painotuksia 

käyttäen. Eurooppalaisen diagnoosijärjestelmän mukaan pelihimo (F63.0) on käytös- ja 

hillitsemishäiriö, jolle "on ominaista jaksoittain toistuvat tai jatkuvat uhkapelijaksot, jotka 

hallitsevat henkilön elämää ja aiheuttavat vahinkoa hänelle itselleen ja läheisilleen" 

(terveyskirjasto.fi). Syitä pelaamiseen voi olla useita, yleisimpiä syitä ovat esimerkiksi muiden 

ongelmien pakeneminen, ahdistuksen lievittäminen tai pelaamisen tuottama euforinen jännitys. 

Usein peliongelman taustalla on myös muita elämänhallinnan vaikeuksia. Ajan kanssa peliongelma 

kehittyy toiminnalliseksi riippuvuudeksi ja siitä muodostuu dynaaminen tila, jolloin ihminen saattaa 

retkahtaa pelaamaan pitkienkin taukojen jälkeen. (Huotari 2007, 19–20; Lund 2010, 59–60; 

Pitkänen & Huotari 2009, 13).   

 

Peliriippuvuuteen liittyy olennaisesti pelaamisen hallinnan heikkenemistä, voimakasta halua, jopa 

pakkoa pelaamista kohtaan sekä vaikeutta lopettaa pelaaminen, vaikka siitä aiheutuneet haitat ja 

ongelmat olisivatkin jo kasvaneet suuriksi (Huotari 2007, 19–20). Tyypillisimpiä rahapeliongelman 

aiheuttavia ongelmia ovat velkaantuminen ja muut taloudelliset ongelmat, ongelmat lähisuhteissa 

sekä psyykkiset oireet, kuten vieroitusoireet, levottomuus ja ahdistus. Peliongelmainen käpertyy 
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myös helposti omaan todellisuuteen eikä kerro ongelmastaan kenellekään, mikä taas saattaa 

pahimmillaan johtaa itsetuhoisuuteen. Olennaista peliongelmassa ovat myös sen negatiiviset 

vaikutukset ongelmasta kärsivän lisäksi tämän läheisiin. (Lund 2010, 71–85.) 

 

Peliongelmasta kärsivän henkilön ei aina ole helppo saada hoitoa. Apua voi olla vaikea hakea 

esimerkiksi häpeän vuoksi tai avun löytäminen saattaa olla vaikeaa palvelujärjestelmän 

pirstaleisuuden vuoksi. Peliongelmaa ei myöskään välttämättä osata tunnistaa ammattilaisten 

keskuudessa puutteellisen tiedon ja kokemuksen puutteen vuoksi. Avun hakemisen ja saamisen 

haasteet koskettavat peliongelmaisten lisäksi myös heidän läheisiään. (Esim. Pitkänen & Huotari 

2009, 3.) Tietoisuus peliongelmasta on kuitenkin kasvanut jatkuvasti ja teemaa on käsitelty yhä 

enemmän mediassa. 

 
2.3 Peliklinikka ja Peli poikki -ohjelma 

Suomessa peliongelmien hoidosta vastaavat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 

pääosin järjestöjen tuottamat peliongelmaisille suunnatut erityispalvelut. Tämä käytäntötutkimus 

sijoittuu Peliklinikalle, joka on vuodesta 2010 toiminut rahapeliongelmiin erikoistunut 

valtakunnallinen palvelukokonaisuus. Peliklinikka on Helsingin ja Vantaan kaupunkien, 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan, A-klinikkasäätiön, Sininauhaliiton, Sosped 

säätiön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n yhteinen hanke. Peliklinikan palvelut ovat 

maksuttomia ja niiden tarkoituksena on tarjota apua rahapeliongelmasta, digipelaamisesta tai netin 

liikakäytöstä kärsiville ihmisille ja heidän läheisilleen. Peliklinikka tarjoaa muun muassa Peluurin 

auttavan puhelimen ja chatin sekä helsinkiläisille ja vantaalaisille muun muassa 

päivystysvastaanoton ja hoidollista keskustelua. Lisäksi Peliklinikka tarjoaa apua, hoitoa ja tukea 

myös peliongelmaisten läheisille sekä jakaa osaamistaan ammattilaisille. 

Yksi Peliklinikan palvelu on Peli poikki -ohjelma, joka on THL:n rahoittama valtakunnallinen 

palvelu. Kyseessä on kahdeksan viikkoa kestävä hoito-ohjelma, joka koostuu omasta opiskelusta, 

verkkotehtävistä, keskustelufoorumista sekä puhelinkeskusteluista terapeuttien kanssa. Peli poikki -

ohjelmaan pääsevät mukaan yli 18-vuotiaat peliongelmasta kärsivät henkilöt, jotka läpäisevät 

verkossa tehtävän seulontavaiheen. Hoito koostuu kahdeksasta viikon pituisesta osasta, jotka 

käsittelevät motivaatiota ja käytöksen muuttumista. Ohjelmassa kerätään tietoa viidessä eri 

vaiheessa; seulontavaiheessa, esitutkimuksessa, itse hoito-ohjelmassa sekä kahdessa 

jälkitutkimuksessa. Tämän käytäntötutkimuksen aineisto on kerätty Peli poikki -ohjelman seulonta-, 

esitutkimus- ja hoito-ohjelman vaiheista kertyneestä datasta. 
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3. Käytäntötutkimuksen toteutus 

3.1 Käytäntötutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen tarkoituksena on käytäntöjen kehittäminen ja tutkimus ja sen 

lähtökohtana ovat asiantuntijoiden tai asiakkaiden toiminnasta tulevat tiedontarpeet. 

Käytäntötutkimuksen keskiössä ovat jatkuva keskustelu, neuvottelu ja yhteinen tiedonmuodostus, 

joka tapahtuu opiskelijan, eli tutkijan, ja työyhteisön tai organisaation välillä. (Satka ym. 2016, 8–

11).  

Myös tämä käytäntötutkimus on rakentunut yhteistyön kautta. Tutkimus on muodostunut ja 

muovautunut hiljalleen Peliklinikan yhteyshenkilöiden kanssa käymieni keskusteluiden tuloksena. 

Käytäntötutkimusprojektin aikana olen tavannut kahta yhteyshenkilöä Peliklinikalta ja saanut uutta 

tietoa ja ymmärrystä peliongelmasta ja sen hoitamisesta. Oman työni kautta minulle on taas 

kertynyt käytännön kokemusta mielenterveyshäiriöistä ja niiden hoidosta psykiatrian poliklinikalla, 

ja tulokulmani käytäntötutkimuksen tekoon muodostui tätä kautta. Tosin peliongelmakaan ei ollut 

itselleni täysin entuudestaan tuntematon, sillä teema on aina välillä noussut esiin asiakkaitteni 

kanssa. Kesken käytäntötutkimuksen teon ryhdyin myös yhdeksi työpaikkani yhteyshenkilöksi 

pilotissa, jonka psykiatria- ja päihdepalvelut toteuttavat yhdessä Peliklinikan kanssa. Tarkoituksena 

on aktiivisesti ottaa pelaaminen puheeksi psykiatria- ja päihdepalveluiden asiakkaiden kanssa ja 

kartoittaa peliongelmia. Vaikka olenkin mukana kyseisessä pilotissa, joka myös toteutetaan 

Peliklinikan kanssa, on se täysin erillinen tästä käytäntötutkimuksesta. Myös Peliklinikan 

yhteyshenkilöt ovat näissä kahdessa projektissa eri henkilöitä. 

Tämän käytäntötutkimuksen tarkoituksena on tarkastella samanaikaisesta peliongelmasta ja 

mielenterveyshäiriöstä kärsivien henkilöiden yleisiä ja yhteisiä ongelmia ja luoda pohjaa sujuvan 

yhteistyön rakentamiselle. Kiinnostavia kysymyksiä yhteistyön suunnittelun kannalta on 

esimerkiksi se, tulisiko hoidon olla erityisesti taloudellisiin asioihin painottuvaa hoitoa, 

peliongelmaan keskittyvää hoitoa vai mielenterveysongelmiin keskittyvää hoitoa. Entä onko hyvä, 

että hoitoa saadaan usealta eri toimijalta vai pitäisikö hoidon olla keskitetympää? Tavoitteena on 

luoda uutta ymmärrystä samanaikaisesta peliongelmasta ja mielenterveysongelmasta kärsivien 

asiakkaiden elämäntilanteesta sekä herätellä keskustelua työyhteisöissä, niin Peliklinikalla kuin 

omalla työpaikallani psykiatrian poliklinikallakin. Keskustelun pohjalta uudenlaisia hoito- ja 

yhteistyökäytäntöjä voidaan lähteä rakentamaan yhdessä.  
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3.2 Tutkimuksen aineisto 

Peliklinikan toimintavuosien aikana on kertynyt paljon aineistoa, jota olisi mielenkiintoista 

hyödyntää tutkimuksissa. Tähän käytäntötutkimukseen päädyimme Peliklinikan yhteyshenkilöiden 

kanssa valitsemaan aineistoksi Peli poikki -ohjelmasta kertyneen materiaalin, jota toistaiseksi ei ole 

analysoitu vielä kovinkaan paljon.  

Peli poikki -ohjelma on THL:n rahoittama palvelu, joten lähetin tutkimussuunnitelmani sekä 

pyynnön saada käsitellä Peli poikki -ohjelman aineista käytäntötutkimuksessani Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitokseen. Tämän jälkeen tein THL:n kanssa sopimuksen aineiston luovuttamisesta ja 

Peliklinikan yhteyshenkilöt luovuttivat aineiston minulle. Peli poikki -ohjelmaan osallistuessaan 

asiakkailta on kysytty lupa käyttää lomaketietoja tutkimuksessa. Ohjelmasta kertyneessä aineistossa 

ei ole asiakkaiden tunnistetietoja, mutta ohjelmaan osallistuminen vaatii nimimerkkiä ja osa 

osallistuneista saattaa käyttää nimimerkkinään omaa nimeään. Nimimerkit oli kuitenkin poistettu 

ennen kuin aineisto luovutettiin minulle. Tässä käytäntötutkimuksessa on sitouduttu noudattamaan 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita hyvää tieteellistä käytäntöä koskien 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Aineistoa on käsitelty huolellisesti ja luottamuksellisesti 

koko käytäntötutkimusprosessin ajan ja aineisto on säilytetty paikassa, johon vain tutkijalla on ollut 

pääsy.  

Minulle luovutettu Peli poikki -ohjelmasta kertynyt aineisto oli alunperin hyvin suuri. Ohjelmaan 

osallistuneita oli aineistossa hieman yli 1800, joilta jokaiselta oli kertynyt vastauksia ohjelmaan. 

Osa osallistujista oli suorittanut koko ohjelman alusta loppuun ja vastannut kahdeksan viikon 

aikana jokaiseen ohjelman kohtaan ja kysymykseen, osa taas oli keskeyttänyt ohjelman jossain 

vaiheessa tai jättänyt muuten vain vastaamatta joihinkin kohtiin. Aineiston hyvä rajaaminen on aina 

tärkeää kvalitatiivisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 120) ja myös tässä 

käytäntötutkimuksessa rajaamista pohdittiin erityisen huolella aineiston suuruuden, 

käytäntötutkimuksen luonteen ja tiukan aikataulun vuoksi. 

Aineiston rajaaminen aloitettiin niin, että valitsin analyysivaiheeseen sellaisten osallistujien 

vastaukset, jotka ovat ohjelman seulontavaiheessa vastanneet myöntävästi joko toiseen tai 

molempiin seuraavista kysymyksistä:  

 Saatko tällä hetkellä jotakin psykologista hoitoa? 

 Käytätkö tällä hetkellä masennuslääkkeitä tai muita vastaavia lääkkeitä? 

Karkeasti voidaan olettaa, että tällaiset henkilöt ovat olleet jonkinlaisten mielenterveyspalveluiden 



9	
	 		 	

piirissä tai ainakin heillä saattaa olla jonkinlaisia mielenterveydellisiä häiriöitä.  

Rajauksen jälkeen jäljelle jäi 300 henkilöä, jotka muodostavat tämän käytäntötutkimuksen 

tutkimusjoukon. Tästä joukosta 154 oli miehiä ja 142 naisia. Tutkimusjoukon keski-ikä oli 36 

vuotta, nuorimpien osallistujien ollessa 18-vuotiaita (n=4) ja vanhimman 72-vuotias (n=1). 

Kysymyksen "kuinka monta vuotta olet kärsinyt peliongelmista" vastaukset vaihtelivat nollasta 

(n=1) kolmeenkymmeneen vuoteen (n=5). Keskimäärin tutkimusjoukon henkilöt ilmoittivat 

kärsineensä peliongelmasta seitsemän ja puoli vuotta. Tutkimusjoukon osallistujat asuivat ympäri 

Suomea ja suurin osa oli myös syntynyt Suomessa. 13 henkilöä ilmoitti synnyinmaakseen jonkin 

muun maan kuin Suomen.  

Kun tutkimusjoukko oli saatu rajattua sopivaksi ja olin tutustunut tutkimusjoukon taustatietoihin, 

aloitin huolellisen tutustumisen aineistoon. Luin tutkimusjoukon vastauksia läpi useaan otteeseen. 

Tutustuin myös huolella Peli poikki -ohjelman kyselylomakkeisiin ja niiden kysymyksiin ja 

tehtäviin. Peli poikki -ohjelma koostuu siis kahdeksasta viikon mittaisesta osiosta, joista neljä 

ensimmäistä käsittelee motivaatiota ja neljä jälkimmäistä käytöksen muuttumista. Koska aineisto oli 

edelleen hyvin laaja ja vastauksia oli paljon, jouduin rajaamaan aineistoa vielä lisää ennen 

varsinaista analyysivaihetta. Lopulta päädyin valitsemaan analyysivaiheeseen tutkimusjoukon 

vastaukset kahteen ensimmäisen osion kysymykseen. Ensimmäisessä osiossa käsitellään muun 

muassa tavoitteita ja osallistujia pyydetään nimeään kolme tavoitetta elämässään. Tämän jälkeen 

heiltä kysytään, onko pelaaminen auttanut tai estänyt osallistujaa saavuttamaan tavoitteensa. Tätä 

seuraa jatkokysymys (tehtävä 5): Jos et ole saavuttanut tavoitteitasi tai niiden saavuttaminen tuntuu 

sinusta vaikealta, mikä siinä tapauksessa estää sinua? Valitsin tämän kysymyksen vastaukset 

ensimmäisenä analyysivaiheeseen. Toiseksi analyysivaiheeseen valitsin tutkimusjoukon vastaukset 

seuraavaan avokysymykseen (tehtävä 20): Onko pelaaminen aiheuttanut sinulle uusia ongelmia?  

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus oli myös tärkeää, että kysymyksiin oli vastattu 

mahdollisimman monisanaisesti, jotta sisällönanalyysia pystyisi toteuttamaan onnistuneesti. 

Aineistoon tutustuessani huomasin, että edelliset kysymykset olivat innoittaneet osallistujia 

kirjoittamaan poikkeuksellisen paljon, mikä vaikutti kyseisten kysymysten valitsemiseen. Lisäksi 

mielestäni oli hyvä, että kyseiset kysymykset esitettiin jo Peli poikki -ohjelman ensimmäisessä 

osiossa, ensimmäisen viikon aikana ja näin vastaajat ovat vielä "lähtötilanteessa", eivätkä 

esimerkiksi ohjelman mahdolliset vaikutukset todennäköisesti ole nähtävissä vastauksissa. 

Molempien kysymysten yhteenlaskettuja yksittäisiä vastauksia oli yhteensä 461. Osa vastauksista 
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oli vain parin sanan, tai yhden lauseen mittaisia, osa taas pidempiä, muutaman virkkeen 

kokonaisuuksia. 

 

3.3 Tutkimuksen aineiston analyysi 

Käytäntötutkimukseni on aineistolähtöinen laadullinen tutkimus. Lähdin toteuttamaan analyysiä 

aineisto edellä; liikkeelle lähdin ilman ennakkoasetuksia, tutustuin huolella aineistooni ja katsoin 

rauhassa, mitä kiinnostavaa aineistosta nousee esiin. Aineistolähtöiselle laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisesti käytäntötutkimukseni, tutkimuskysymystä myöten, muotoutui hiljalleen tutkimuksen 

edetessä. Alkuperäisenä ideana oli jonkinlaisen tiedon saaminen samanaikaisesta peliongelmasta ja 

mielenterveyden häiriöistä. Aineistolähtöinen analyysi toimiikin hyvin tilanteessa, jossa halutaan 

nimenomaan perustietoa ilmiön olemuksesta. (Eskola & Suoranta 1998, 19.)  

Aineiston analyysimenetelmäksi valitsin sisällönanalyysin. Sisällönanalyysi oli minulle jo 

entuudestaan jokseenkin tuttu metodi, mutta käytäntötutkimukseni analyysiä tehdessäni käytin 

apunani myös Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven teosta Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 

(2009). Minulle luovutettu aineisto oli alunperin koottuna Excel-taulukoihin. Analysointia 

helpottaakseni siirsin aineiston ensiksi Word-tiedostoon ja siitä vielä eteenpäin ATLAS.ti-

ohjelmaan, jota käytin apunani analysoimisessa. Aineistoni koostui kahden eri kysymyksen 

vastauksista (1. Jos et ole saavuttanut tavoitteitasi tai niiden saavuttaminen tuntuu sinusta vaikealta, 

mikä siinä tapauksessa estää sinua? 2. Onko pelaaminen aiheuttanut sinulle uusi ongelmia?) ja 

käsittelin vastauksia erillisissä tiedostoissa. 

Aloitin analyysin koodaamalla. Minulla ei ollut valmiiksi luotuja koodeja, vaan suoritin koodauksen 

induktiivisesti, eli aineistolähtöisesti. Koodasin ensiksi aineiston ensiksi hyvin karkeasti 

merkkaamalla kaiken käytäntötutkimukseni kannalta mielenkiintoisen. Tämän jälkeen suoritin 

koodauksen uudestaan vielä kaksi kertaa; nimesin luomiani koodeja uudestaan ja yhdistelin joitakin 

koodeja.  

Koodauksen jälkeen luokittelin aineiston muodostamalla koodeista yläkategorioita eli luokkia 

liittämällä koodeja yhteen ja nimeämällä ne uudestaan. Luokkia muodostui yhteensä 11 ja 

ATLAS.ti-ohjelman avulla laskin kuinka monta kertaa kyseiset luokat esiintyivät aineistossa. 

Syntyneet luokat ovat: taloudelliset ongelmat (n=163), mielenterveyden häiriöt (n=69), 

itsesyytökset (n=52) ja negatiiviset tuntemukset (n=42), jotka yhdistin myöhemmin yhdeksi 

luokaksi, ihmissuhteet (n=41), ei (uusia) ongelmia (n=29), fyysinen terveys (n=16), olosuhteet ja 
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yhteiskunta (n=10), päihteet (n=10), työhön liittyvät ongelmat (n=8) sekä ongelmien kasautuminen 

(n=8). Suurin osa kahden eri kysymyksen luokista oli samoja, mutta osa luokista esiintyi vain 

toisen kysymyksen kohdalla. Lopuksi vertasin vielä eri kysymysten luokkia keskenään ja poimin 

lukumääräisesti neljä eniten esiintynyttä luokkaa, joita esittelen tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa.  

4. Tutkimustulokset  

4.1 Taloudelliset ongelmat 

Tutkimassani aineistossa taloudelliset ongelmat ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet olivat 

ylivoimaisesti eniten esiintynyt teema. Taloudelliset vaikeudet koskettavatkin lähes jokaista 

peliongelmaista ja on yksi yleisimmistä rahapeliongelman seurauksista tai oireista. Todennäköisesti 

taloudelliset ongelmat esiintyvät siis Peli poikki -ohjelmassa laajemminkin, eivätkä rajoitu 

koskemaan vain yhtäaikaisesta mielenterveyden häiriöstä ja peliongelmasta kärsiviä ihmisiä.  

Taloudelliset ongelmat alkavat yleensä hiljalleen. Ensiksi rahaa saatetaan lainata pieniä summia ja 

ottaa pikavippejä, jotka tuntuvat aluksi harmittomilta. Pieneltä tuntuvien lainojen kasaantuessa 

syntyy kuitenkin helposti yhä suurempi velka. Jos pelaaminen jatkuu ja sitä rahoitetaan jatkuvasti 

velkarahalla, voi tilanne johtaa lopulta hallitsemattomiin velkoihin ja jopa luottotietojen 

menetykseen. (Lund 2010, 71–73.) Huoli suureksi kasvaneista veloista ja luottotietojen 

menetyksestä nousi esiin myös tutkimassani aineistossa. Luottotiedot oli saatettu jo menettää tai 

pelko niiden menettämisestä mietitytti: 

 "Pelaamisen aiheuttama luottotietojen menetys ja velkaantuminen vaikeuttaa 
 tavoitteiden saavuttamista, mutta toivottavasti väliaikaisesti." 

 "Mietin vaikuttaako pelaaminen tulevaisuuteen tai jos menetän luottotietoni, 
 vaikuttaako se jollain tapaa tulevaisuuteen." 

Aineistosta nousi esiin, että talousongelmat vaikuttavat vahvasti muihinkin elämän osa-alueisiin, ei 

vain elämän rahoittamiseen. Joskus talousvaikeudet nähtiin suurimpana ongelmana, joka tulisi 

saada korjattua ennen kuin elämässä voisi päästä eteenpäin: 

 "Pelaaminen ja velat estävät niin isojen kuin pienienkin tavoitteiden saavuttamisen." 

 "Rahaongelmat ovat jo sen verran suuria tällä hetkellä, että ei ole mahdollista 
 toteuttaa mitään ennen kun on saanut velat maksettua ja talouden hallintaan. 
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 Parisuhdetta hiertää juurikin minun rahaongelmat. Ja rahaongelmat johtuvat 
 pelaamisestani." 

Kuten edellisestäkin vastauksesta käy ilmi, taloudelliset ongelmat vaikuttavat myös sosiaalisiin 

suhteisiin. Pelaaja saattaa käyttää perheen elatukseen tarkoitetut rahat pelaamisen, jolloin koko 

perhe saattaa ajautua taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen. Läheiset saattavat myös joutua 

maksamaan pelaajan velkoja. Lisäksi rahan lainaaminen läheisiltä ja ongelmat lainojen 

takaisinmaksussa voivat mutkistaa ja muuttaa henkilöiden välistä suhdetta. Peliongelmasta kärsivä 

voi joskus myös ajautua hankkimaan pelivarojaan vilpillisin keinoin, kuten lainaamalla rahaa 

lähipiriltään ilman lupaa. (Lund 2010, 74; Itäpuisto & Pajula 2014, 14.) Tämä kävi myös ilmi 

aineistosta: 

 "Olen alkanut ottamaan toisten rahoja. Tai siis olen ottanut toisilta rahoja niiden 
 tietämättä viime vuoden puolella. Joten tämä on ollut ongelmana ja kun olen kiinni 
 niistä jäänyt niin se on aiheuttanut huolia, ärtyneisyyttä, epäonnistumisen tunnetta ja 
 luovuttamisen pelkoa." 
 

Peliongelman jatkuessa ja taloudellisista ongelmien kasvaessa tilanne saattaa muuttua 

hallitsemattoman tuntuiseksi. Seurauksena voi olla masennuksen ja ahdistuksen tuntemuksia.  

  
 "[...] Taloudellinen tilanne on täysin retuperällä pelaamisen takia. Se on 
 aiheuttanut lisää ahdistusta ja unettomuutta." 
 
 "Rahattomuus estää laskujen ja lainojen maksua tosin se estää myös pelaamista. 
 Syyllisyys lamauttaa arkipäivän rutiineja, syyllisyys velkaantumisesta ja toisille 
 aiheuttama murhe. Häpeä istuu syvällä minussa aiheuttaen masennuksen." 
 

Joskus pelaaminen loppuukin, tai ainakin vähenee, rahojen loputtua ja taloudellisen tilanteen 

aiheuduttua kriisiin (Lund 2010, 75). Aineiston perusteella vaikuttaa, että osallistujat kokivat 

yleensä taloudelliset vaikeudet pelaamisen oireena, eikä niinkään syynä pelaamisellensa. Useat 

osallistujat totesivat nimenomaan pelaamisen johtaneen talousvaikeuksiin. Pelaamisella ja sen 

tuomalla toivolla suurista voitoista ei enää juurikaan yritetty paikkailla heikentynyttä taloudellista 

tilannetta.  

4.2 Mielenterveyden häiriöt  

Taloudellisten ongelmien jälkeen toiseksi yleisimpänä teemana tutkimastani aineistosta nousivat 

esiin mielenterveyshäiriöt ja haasteet mielenterveyden kanssa. Aineiston rajaamistavan vuoksi 

oletettavaa on, että ainakin lähes kaikilla aineiston henkilöillä on jonkinasteinen mielenterveyden 
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häiriö, mutta ainakaan tarkastelemissani vastauksissa mielenterveyshäiriöt eivät tullut läheskään 

aina esiin sellaisinaan. Osa osallistujista kuitenkin mainitsi mielenterveydenhäiriöt yhdeksi 

pääasialliseksi ongelmakseen tai elämään negatiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi. 

 

Osallistujat mainitsivat psykiatrisiksi sairauksikseen muun muassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön, 

siihen liittyvän hypomanian sekä paniikkihäiriön. Eniten yksittäisistä mielenterveyshäiriöistä 

mainittiin masennus. Masennusta esiintyykin usein peliongelman yhteydessä. Usein on vaikea 

erottaa, johtuuko masennus pelaamisesta vai pelaaminen masennuksesta. (Lund 2010, 80.) Osa Peli 

poikki -ohjelmaan osallistuneista kuvaili pelaamisen nimenomaan aiheuttaneen, tai ainakin 

pahentaneen, mielenterveyden häiriöitä: 

  
 "Pelaaminen aiheuttaa minulle myös huonoa psyykkistä oloa ja masennuksen 
 pahenemista sekä toimintakyvyn laskua." 
 
Osa taas kertoi mielenterveyshäiriöiden alkaneen ennen peliongelmaa ja peliongelma koettiin jopa 

yhtenä mielenterveyshäiriön oireena: 

 
 "[Tavoitteiden saavuttamista estää] Oma mielenterveys, koko elämän ajan kärsimä 
 masennus ja ahdistusoireet jo kauan ennen kuin aloin pelaamaan." 
 
 "Kaksisuuntainen mielialahäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko ja pakko-oireinen 
 häiriö ovat arkeani ja ajoittainen pakonomainen pelaaminen on vain yksi oire on 
 tässä kaikessa - kuitenkin oire joka lisää mielialojen heilahtelua ja aiheuttaa 
 huomattavia taloudellisia ongelmia." 
 
Varsinaisia lääketieteellisiä diagnooseja enemmän aineistossa kuvailtiin mielenterveyshäiriöiden 

oireita ja mielenterveyttä häiritseviä tekijöitä, kuten voimattomuutta, toivottomuutta ja yleistä 

jaksamattomuutta. Yleisesti mielenterveyden ongelmien kuvailtiin vaikuttavan negatiivisesti koko 

elämään. Suurin osa teeman esiin nostaneista osallistujista kuvasi mielenterveyden häiriöiden 

olevan akuutein ongelma, joka esti tai hankaloitti muuta elämää. 

"Mielialani takia en oikeen jaksa keskittyä tai yrittää mitään ja tällä hetkellä tahtoisin 
 vaan maata sängyssä." 
 

Huomionarvoista on, että tutkimusjoukon henkilöt olivat jo ennen Peli poikki -ohjelmaa saaneet 

jonkinlaista apua mielenterveyden häiriöihin, sillä he olivat seulontavaiheessa vastanneet 

myöntävästi joko toiseen tai molempiin seuraavista kysymyksistä: "Saatko tällä hetkellä jotakin 

psykologista hoitoa?" ja "Käytätkö tällä hetkellä masennuslääkkeitä tai muita vastaavia lääkkeitä?" 
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Todennäköisesti kyseiset henkilöt olivat siis tunnistaneet arkeaan jollain tasolla haittaavat 

mielenterveyden häiriöt jo ennen Peli poikki -ohjelmaan osallistumista. Tutkimusjoukosta 76 

henkilö olivat sellaisia, jotka saivat kyseisellä hetkellä jotakin psykologista hoitoa, mutta eivät 

käyttäneet masennuslääkkeitä tai muita vastaavia lääkkeitä. 115 henkilöä käytti kyseisellä hetkellä 

masennuslääkettä tai muita vastaavia lääkkeitä ja 109 henkilöä ilmoitti saavansa sekä psykologista 

apua että käyttävänsä lääkitystä.  

 

4.3 Itsesyytökset ja negatiiviset tuntemukset  

Itsesyytökset ja negatiiviset tuntemukset olivat alunperin kaksi erillistä luokkaa. Yhdistin luokat 

kuitenkin myöhemmin yhdeksi luokaksi, sillä luokissa esiintyvät aiheet kietoutuivat suurilta osin 

toisiinsa. Negatiiviset tuntemuksetkin kohdistuivat pääasiassa osallistujiin itseensä ja rinnastuivat 

näin itsesyytöksiin. 

Osa tutkimusjoukon henkilöistä syyllisti itseään kaikista epäonnistumisista ja ongelmistaan 

erittelemättä tapahtumia tarkemmin. Esimerkiksi kysyttäessä, mikä estää tavoitteiden saavuttamista, 

vastattiin usein esteenä olevan vain osallistujan itse: 

"Minä itse olen haluamani elämän tiellä." 

Useat osallistujat käyttivät itsestään melko armotonta kieltä ja kuvailivat itseään muun muassa 

sanoilla laiska, tyhmä ja kykenemätön. Lisäksi muun muassa keskittymiskyvyn puutteen, huonon 

itsetunnon, itseinhon ja itseensä uskomisen vaikeuden kerrottiin vaikeuttavan elämää ja tavoitteiden 

saavuttamista: 

 "En ole saavuttanut tavoitteitani koska en ole tyytyväinen itseeni ja omaan 

 toimintaani. Riippuvuuteni vuoksi pidän itseäni jo valmiiksi epäonnistujana enkä siis 

 jaksa kiinnostua hetkittäin kuin omasta pahasta olostani. [...]" 

  
 "En luota kykyihini, luovutan helposti, suhtaudun asioihin pessimistisesti, olen 
 toisinaan liian aneeminen ja veltto tehdäkseni päivän aikana mitään." 

Vastausten yhteydessä puhuttiin myös häpeästä, syyllisyydestä ja yleisestä pahoinvoinnista. Nämä 

esitettiin usein seurauksena omasta "huonoudesta". Osallistujat soimasivat itseään myös elämän 

aikana tehdyistä vääristä valinnoista. Aiemmin tehtyjen huonojen valintojen ajateltiin toisinaan 

estävän elämän suunnan muuttamisen nyt tai tulevaisuudessa, usko itseen oli jo menetetty. Itseensä 

uskomisen puutteet näkyivät myös pelkoina. Muutama vastaaja kertoi pelon estävän heitä 

kulkemasta tavoitteitaan kohti: 
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 "Monesti pelkää sitä että tästä ei tuu mitään ja luovittaa. Ei uskalla elää ja onnistua 
 vaikka välillä epäonnistus." 

Epäonnistumisen kokemuksesta syntyvä häpeä sekä syyllisyys liitetään yleisesti ongelmapelaajiin. 

Rahapeliongelmasta kirjoittanut Pekka Lund (2010) tekee eron näiden kahden välille: syyllisyyden 

syntyen väärien tekojen myötä, häpeä kokemukseen epäonnistumisesta tai omasta huonoudesta 

(108–109;127). Häpeä ja syyllisyys saattavat vaikeuttaa ongelmasta puhumista ja avun hakemista. 

4.4 Ihmissuhteet 

Peliongelma vaikuttaa lähes poikkeuksetta myös pelaajan läheisiin ja ihmissuhteisiin. Peliongelman 

aiheuttamat haitat saattavat näyttäytyä läheisten elämässä lähes samanlaisina kuin pelaajilla. 

Taloudellisten ongelmien lisäksi peliongelma voi aiheuttaa esimerkiksi jännitteitä parisuhteissa ja 

perheiden sisällä, riitely sekä kommunikaatio-ongelmat saattavat lisääntyä ja läheisillekin saattaa 

aiheutua henkistä pahoinvointia – aivan kuten pelaajallekin. (Itäpuisto & Pajula 2014, 14.) 

 

Myös tämän käytäntötutkimuksen aineistossa ihmissuhteet olivat vahvasti esillä. Ihmissuhteista 

puhuttaessa erityisesti valehtelu ja jatkuva salailu mainittiin usein. Valehtelu alkaa usein hiljalleen 

pienistä "valkoisista valheista", mutta voi ajan saatossa johtaa jopa kaksoiselämään, jolloin 

pelaajalla on muodostunut oikean elämän rinnalle oma salainen pelitodellisuutensa (Lund 2010, 

75). Aineistossa valehtelu kuvattiin uuvuttavana ja etenkin parisuhteeseen negatiivisesti 

vaikuttavana tekijänä. Osallistujat toivat esille parisuhdekriisejä, parisuhteiden kariutumisia, 

avioeroja sekä kokonaisia perheiden rikkoutumista. 

 "Edellisessä suhteessani jouduin aina vääristelemään raha-asioiden oikeaa tilaa ja 
 peittelemään pelaamistani. Tämä johti luottamuspulaan ja suhteen kariutumiseen. 
 Lisäksi nettipokeri aiheutti minulle raivonpurkauksia." 
 
 "Suhteeni mieheeni ja muuhun perheeseeni on heikentynyt ja rahan menetys on koko 
 ajan mielessä. Masennus on pahentunut ja sitä myöten jaksan huonommin kotona." 
 
Ihmissuhdeongelmat eivät rajautuneet aineistossa ainoastaan parisuhteisiin, vaan osallistujat 

kertoivat myös muun muassa ystävien menettämisestä sekä välien heikkenemisestä omiin 

vanhempiin ja muihin sukulasiin. Myös yksinäisyys nostettiin esiin muutamaan otteeseen: 

 
 "Kyllä se [pelaaminen] eristää ja tuo enemmän yksinäisyyttä." 
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 "Tunnen, että koko elämä on turhaa tuulen tavoittelua. Elämässä ei ole mitään mieltä. 
 Yksinäisyys on kuin varjo vierellä, ei muuta." 
 

Yksinäisyys saatettiin esittää joko peliongelman seurauksena tai vaihtoehtoisesti sen kerrottiin 

olevan yksi syy pelaamiselle. Pelaamisen avulla paettiin yksinäisyyttä ja pahaa oloa sekä haettiin 

onnistumisen kokemuksia. Peliongelman edetessä pelaaminen saattaakin muodostua pelaajan 

elämän keskukseksi, eikä pelaaja enää osaa, uskalla tai kehtaa jakaa omia kokemuksiaan muille. 

Tämä voi aiheuttaa näköalattomuutta ja pahimmillaan pelaaja saattaa sulkeutua täysin omaan 

todellisuuteensa. (Lund 2010, 82–83.)  

5. Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksen henkilöt joilla on yhtäaikainen peliongelma ja mielenterveydellinen häiriö kuvailivat 

Peli poikki -ohjelmassa ongelmiaan ja haasteitaan melko laaja-alaisesti. Ylivoimaisesti eniten 

osallistujat toivat esiin taloudelliseen tilanteeseen liittyviä ongelmiaan. Taloudellisten ongelmien 

koettiin usein johtaneen ongelmiin myös muilla elämänaloilla. Rahaongelmat olivat tuoneet 

mukanaan muun muassa salailua, ahdistusta sekä ihmissuhteiden mutkistumista. Toisinaan 

ongelmien nähtiin olevan niin syviä, ettei elämäntilanteen suhteen nähty enää toivoa. Tämä näkyi 

tutkimusjoukossa muun muassa rajuina itsesyytöksinä ja etenkin itseen kohdistuvina negatiivisina 

tuntemuksina. 

Pelaaminen oli esillä useissa vastauksissa ja se mainittiin monien ongelmien yhteydessä, mutta 

usein vain ikään kuin sivulauseessa. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin olettaa, että kaikilla 

vastaajilla oli jonkinasteista ongelmallista pelaamista, josta he halusivat irrottautua, sillä he olivat 

hakeutuneet mukaan Peli poikki -ohjelmaan. Ehkä juuri peliongelman ilmeisyyden vuoksi kaikki 

osallistujat eivät välttämättä kokeneet tarpeelliseksi nostaa teemaa esiin vastauksissaan. Toki myös 

tarkastelemieni kysymysten laatu vaikutti vastauksiin. Kysymys ”onko pelaaminen aiheuttanut 

sinulle uusi ongelmia” antaa olettaa jo itsessään, että pelaaminen on läsnä ihmisen elämässä ja mitä 

todennäköisimmin ongelmallisena. Vaikka pelaaminen jäikin monessa vastauksessa ikään kuin 

sivurooliin, nostettiin se joissain vastauksissa myös henkilön suurimmaksi ja ainoaksi ongelmaksi. 

Myös mielenterveyden häiriöt näyttäytyivät suuressa osaa vastauksia, vaikka aihetta ei välttämättä 

käsiteltykään vastauksissa syvällisemmin eikä esitetty varsinaisena ”pääongelmana”. Usein 

osallistujat kertoivat mielenterveyden häiriöihin liitetyistä oireista, kuten jatkuvasta ahdistuksesta. 

Oletettavasti mielenterveyden häiriöt olivat kuitenkin vaikuttaneet tutkimusjoukon elämään ainakin 
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jossain vaiheessa, sillä seulontavaiheessa ilmoittamien tietojensa mukaan he kuuluivat, tai johonkin 

avun piiriin ja käyttivät mielenterveyshäiriöihin tarkoitettua lääkettä tai saivat psykologista apua. 

Peli poikki -ohjelmaan osallistuvien henkilöiden voinnin tulee olla sen verran hyvä, että he jaksavat 

osallistua paljon itseopiskelua ja itsenäistä työskentelyä vaativaan nettiohjelmaan. Lisäksi voidaan 

olettaa, että esimerkiksi jonkinlainen säännöllisyys elämässä, oma asunto tai vakituinen majapaikka, 

tietokoneenkäyttötaito, kyky sitoutua sekä keskittymiskyky auttavat kahdeksan viikkoa kestävän 

hoito-ohjelman suorittamisessa. Todennäköisesti kaikista heikkokuntoisimmat ja vaikeimmassa 

elämäntilanteessa olevat henkilöt karsiutuvat siis pois jo ennen ohjelmaan osallistumista. Lisäksi 

ohjelma vaatii riittävää suomen kielen taitoa, mikä myös osaltaan karsii osallistujia. 

Tutkimusjoukosta vain 4,3 % oli syntynyt jossain muussa maassa kuin Suomessa, joten siltä osin 

tutkimusjoukko oli melko homogeeninen. Mielenkiintoista aineistossa oli myös, että päihteet 

mainittiin harvoin, sillä kyseinen luokka esiintyi analysoimassani aineistossa vain kymmenen 

kertaa. Voi tosin olla, että kaikki eivät halunneet tuoda asiaa esiin vastauksissaan, osa taas ei ehkä 

kokenut päihteitä ongelmakseen. 

Tässä käytäntötutkimuksessa käsitellyt ja aineistosta esiin nousseet ongelmat ovat pitkälti samoja, 

jotka ovat aiemminkin olleet peliongelmaa käsittelevässä kirjallisuudessa sekä aiemmissa 

tutkimuksissa. Yleistäen voidaankin sanoa, että tämän käytäntötutkimuksen aineistosta esiin 

nousseet ongelmat ovat samoja mitä peliongelmaisilla on todettu yleisestikin olevan. 

Mielenterveyden häiriöt saattoivat tosin painottua tässä aineistossa tavallista enemmän. 

Vastauksissa tuli usein esiin syy-seuraussuhteet. Pääsääntöisesti osallistujat painottivat 

peliongelman tuoneen mukanaan muita ongelmia ja esimerkiksi aiheuttaneen taloudelliset 

ongelmat. Osa kuitenkin kertoi, ettei peliongelma ollut tuonut mukaan uusia ongelma. Tämän 

käytäntötutkimuksen tarkoituksena ei ollut syy-seuraussuhteiden pohtiminen, mutta aihe on 

mielenkiintoinen ja sitä olisi mielekästä tutkia tarkemmin hoidon suunnittelun näkökulmasta. 

Aineistossa ihmisten elämän haasteet näyttäytyvät moninaisina. Usein ongelmat kietoutuvat yhteen 

ja vaikuttavat elämään kokonaisvaltaisesti. Hoidon suunnittelun ja kehittämisen kannalta tärkeää 

onkin, että lähtökohdaksi otetaan asiakkaan yksilöllinen tilanne, ja että ihminen ja hänen elämänsä 

huomioidaan monimuotoisena kokonaisuutena. Tärkeää on myös kartoittaa asiakkaan tilanne 

huolellisesti hoidon suunnitteluvaiheessa, sillä kuten tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, ihmiset 

kokevat haasteet elämässään hyvinkin erilaisina ja erikokoisina. Erityistä tukea tarvitaan tietenkin 
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peliongelmaan ja mielenterveyshäiriöihin, mutta myös muut elämänosa-alueet tulisi huomioida. 

Moniammatillinen työskentely olisikin hyvä nostaa keskiöön. 

Hoidon suunnittelussa olisi myös tärkeää panostaa suunnitelmalliseen työnjakoon eri toimijoiden 

välillä. Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyön sujuvuuden lisääminen ja selkeyttäminen on 

tällä hetkellä ajankohtainen teema. Parhaillaan tehdään Sote-ratkaisuja ja Helsinkiin suunnitellaan 

terveys- ja hyvinvointikeskusmallia. Yksi iso kysymys tuleekin lähitulevaisuudessa olemaan se, 

missä esimerkiksi samanaikaisesta peliongelmasta ja mielenterveyshäiriöstä kärsiviä potilaita 

tullaan hoitamaan. Päällekkäisen työn välttäminen ei ole ainoastaan potilaan kannalta paras 

vaihtoehto, vaan myös resurssikysymys.  

Tämän käytäntötutkimuksen pohjalta esiin nousseet kehittämisideat voisi tiivistää seuraavanlaisesti:  

1. Moniammatillisen työskentelyn hyödyntäminen. 

2. Yhteistyön sujuvoittaminen ja ymmärryksen lisääminen hoidosta vastaavien eri tahojen 

välillä. 

3. Suunnitelmallinen työnjako eri organisaatioiden välillä. 

4. Tiedon lisääminen peliongelmasta etenkin psykiatrian parissa. 

Tämän käytäntötutkimuksen yhtenä tarkoituksena on herätellä keskustelua niin Peliklinikalla kuin 

psykiatrian parissa. Toivon, että osittain käytäntötutkimuksessa esiin tullutta tietoa voitaisiin 

hyödyntää Peliklinikan toimintaa suunniteltaessa sekä psykiatrian poliklinikoilla 

yhteistyökäytäntöjä miettiessä, ja että peliongelma saisi lisää näkyvyyttä myös psykiatrian parissa. 

Molemminpuolisen ymmärryksen lisääminen on tärkeää, jotta yhteistyö sujuisi saumattomasti ja 

kaikkia osapuolia hyödyttäen. 
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