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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Turun A-klinikalla järjestetyn peliriippuvais-

ten ryhmän vaikutusta siihen osallistuville. Tarkoituksena oli kartoittaa ryhmään 

osallistuneen kokemuksia, näkemyksiä sekä mahdollisia kehittämisideoita ryh-

mästä. Tällä haluttiin antaa ryhmäläiselle mahdollisuus antaa palautetta, joka on 

arvokasta tietoa Turun A-klinikalle tulevaisuuden ryhmiä ajatellen.  

 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimukseen osallistui viisi 

ryhmäläistä. Ryhmän alussa toteutettiin alkukysely, jonka pohjana käytettiin eläy-

tymismenetelmää. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ryhmään osallistujan mah-

dollisia odotuksia ja pelkoja ryhmään liittyen. Ryhmän lopussa haastattelut toteu-

tettiin puolistrukturoituna haastatteluna ja ne purettiin aineistolähtöisellä sisäl-

lönanalyysillä. Ilmaisut teemoiteltiin ja havainnollistettiin kuvioiden avulla. Teo-

riaosuus käsittelee rahapelaamista, rahapeliriippuvuutta sekä sen syntyä, tunnus-

piirteitä ja hoitoa. 

 

Tutkimustulokset osoittavat ryhmän toimineen hyvin ja se on tukenut osallistujia 

kuntoutumisessa sekä pelaamisen vähentämisessä. Tärkeimpinä seikkoina esiin 

nousi rahapeliriippuvuudesta ja kokemuksista keskusteleminen sekä vertaistuen 

merkitys. Ryhmä koettiin onnistuneena, kun siellä pystyi avoimesti kertomaan 

oman tarinansa ilman syyllistämistä tai moralisointia. Tärkeänä koettiin keskuste-

lujen ja vertaistuen lisäksi ryhmään sitoutuminen sekä rehellisyys niin itseä kuin 

muita kohtaan. Kehittämistä nähtiin ryhmään osallistujien valinnassa, lisäksi toi-

vottiin sitoutuneempia ryhmäläisiä. Ryhmäläisiä tulisi kannustaa keskustelemaan, 

mutta samalla toivottiin, että ryhmän säännöistä pidettäisiin kiinni, eli kun yksi pu-

huu, muut kuuntelevat. Pääsääntöisesti ryhmään oltiin erittäin tyytyväisiä ja ryhmän 

vetäjät saivat paljon kiitosta ammattitaitoisesta toiminnastaan. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to find out how the A-clinic group in 

Turku for people with gambling addiction affected the participants. The aim was to 

collect experiences, opinions and possible improvement ideas related to the group 

from the participants. The idea was to give the participants a possibility to give 

feedback and share valuable information for the future A-Clinic groups.  

 

The research is qualitative and it was participated by five group members. An in-

quiry with the method of empathy-based stories was carried out in the beginning. 

The aim was to find out the participants´ fears and expectations. The interviews 

were carried out in the end as semi-structured interviews and analysed with mate-

rial-based content analysis method. The expressions were categorized with themes 

and demonstrated with figures. The theoretic part deals with gambling, gambling 

addiction and how it starts, features and how it is treated.  

 

The research results indicate that the group functioned well, and it supported the 

participants to rehabilitate and decrease gambling. The most important things were 

the possibility to discuss gambling addiction and people’s experiences and the peer 

support that the group gave. The group was felt to be successful when there was a 

chance to tell own stories without blaming or moralizing. Along with conversations 

and peer support the participants found important commitment to the group and 

being honest to yourself and others. Improvement ideas were focused on the selec-

tion of the participants, they should be more committed. It is important to encourage 

the participants to talk and discuss topics, but at the same time it is important to 

follow the rules, for example one speaks at the time and the other ones listen. 

Mainly participants were very satisfied with the group and the group leaders got 

good feedback of their professional work. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa pelataan eniten rahapelejä Euroopassa. Pelaaminen on monille harmi-

tonta viihdettä, mutta osalle väestöstä se aiheuttaa riippuvuutta ja suuria ongelmia 

niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin.  

Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni oli selvittää kokemuksia Turun A-klinikalla jär-

jestetystä peliriippuvaisten ryhmästä. Työssäni aion tarkastella, miten kyseinen 

ryhmä tuki kuntoutusta, millaista merkitystä sillä oli ryhmäläiselle ja millaisia mah-

dollisia kehittämisideoita heillä nousi ryhmän suhteen. Tutkimuksella pyrittiin an-

tamaan arvokasta tietoa ja palautetta Turun A-klinikalle ryhmien jatkoa ajatellen. 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja aineiston tutkimuk-

seen keräsin haastattelemalla viittä (5) ryhmään osallistunutta puhelimitse ryhmän 

päätyttyä. Haastattelut nauhoitettiin ja aineisto litteroitiin. Käsittely tapahtui ano-

nyymisti. Ryhmän alussa toteutettiin kysely eläytymismenetelmää hyödyntäen, 

jossa kartoitettiin ryhmään osallistuvan odotuksia ja mahdollisia pelkoja ryhmään 

liittyen. Aineiston analysoinnin jälkeen materiaalit tuhottiin.   

Opinnäytetyöni alkaa teoriaosuudella. Avaan keskeisiä käsitteitä, kuten riippuvuus, 

rahapelaaminen sekä rahapeliriippuvuus. Käyn myös läpi peliriippuvuuden syntyä, 

tunnuspiirteitä sekä sen hoitoa ja kuntoutusta. Seuraavaksi pureudutaan tutkimuk-

sen tavoitteisiin ja lähtökohtiin.  Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksen toteut-

tamista, jossa käsitellään muun muassa tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

Tämän jälkeen analysoidaan haastattelujen aineisto ja tehdään johtopäätökset. 

Opinnäytetyö päättyy tutkimuksen pohdintaan.  
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2 RAHAPELIRIIPPUVUUS 

Peliriippuvuus voi syntyä niin rahapeleihin kuin tietokonepeleihin. Tässä tutkimuk-

sessa keskityn yksinomaan kuitenkin rahapelaamiseen ja rahapeliriippuvuuteen. 

Rahapeliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus. Toiminnallisessa riippuvuudessa 

henkilö kokee aineen sijaan pakonomaista tarvetta johonkin toimintaan, kuten ra-

hapelaamiseen tai ostamiseen.  Suurimmalle osalle rahapelaaminen ei aiheuta on-

gelmia ja se onkin vain mukavaa ajanvietettä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 

(2015) teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2015 rahapeliongelmasta kärsi 3,3 

%, eli noin 124 000 henkilöä. Todennäköinen rahapeliriippuvuus oli 1,3 prosentilla 

eli noin 49 000 henkilöllä.  Miehillä oli naisiin verrattuna useammin rahapeliongel-

mia, miehillä luku oli 4,2 %, kun taas naisilla 2,4 %. Rahapeliongelma oli yleisintä 

pitkäaikaisesti sairailla, työttömillä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla. Vuonna 

2015 rahapeliongelman esiintyvyys oli 0,6 % korkeampi kuin vastaava luku vuonna 

2011.  

2.1 Riippuvuus 

Riippuvuus tulee latinan kielen sanasta addico, jolla tarkoitetaan jättäytymistä jon-

kun valtaan. Se näyttäytyy voimakkaan sekä toistuvan halun ohjaamana käyttäyty-

misenä. Riippuvuus voi olla henkistä tai fyysistä ja sitä aiheuttaa jonkin aineen 

käyttö tai jokin toiminta. (Viljamaa 2011, 7.) Käsitettä on käytetty aluksi kuvaa-

maan jollekin asialle omistautumista, mutta 1800-luvun lopussa se kytkettiin huu-

meiden ja alkoholin väärinkäyttöön (Holmberg 2008, 293).  

Uusitalon (2013, 91–92) mukaan addiktio ja riippuvuus ovat monesti toistensa sy-

nonyymejä, mutta kaikki riippuvuudet eivät kuitenkaan ole haitallisia. Addiktio-

termin katsotaan kuvaavan paremmin pakonomaista halua sekä toimintaa, tässä 

opinnäytetyössä käytän kuitenkin riippuvuustermiä.  

Kaikilla ihmisillä on psykologisia sekä fysiologisia riippuvuuksia, jotka ovat elä-

män kannalta välttämättömiä, kuten ilma jota hengitämme tai muut ihmiset ympä-

rillämme. Nämä riippuvuudet eivät kuitenkaan aiheuta vakavia ongelmia terveyden 
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kannalta. Addiktioon liittyvät mielihalut eroavat tavallisesta halusta niin, että ne 

ovat todella sinnikkäitä, puhutaan himosta, joka ei hellitä, kunnes sen tarve on tyy-

dytetty. Nämä himot aiheuttavat yksilölle niin fyysisiä kuin henkisiäkin vaikeuksia. 

(Uusitalo 2013, 91–92.) 

Addiktiot jaetaan nykypäivänä aineriippuvuuksiin sekä toiminnallisiin riippuvuuk-

siin. Aineriippuvuuksiin luetaan esimerkiksi huumausaineet, lääkkeet, alkoholi ja 

nikotiini. Toiminnallista riippuvuutta voi aiheuttaa muun muassa pelaaminen, seksi 

sekä internetin käyttö. Riippuvuuden tunnusmerkkeinä pidetään voimakasta sisäistä 

mielihalua tai pakkoa, jonka hallitseminen on heikentynyt. Lopettaminen on vai-

keaa ja se aiheuttaa ahdistusta sekä pelkoa, joten toimintaa jatketaan, vaikka sillä 

on ilmiselviä negatiivisia seurauksia. Päihteiden käyttöön sekä esimerkiksi rahape-

laamiseen kuuluu aluksi myönteiset kokemukset, toiminnalla saavutetaan hyvän 

olon tunne, joten sitä halutaan jatkaa. Riippuvuuden edetessä mukaan liittyy kui-

tenkin hyvin vahvat negatiiviset sekä haitalliset ajatukset ja toimintamallit. Ihminen 

oppii, että kielteisiä tunnetiloja voidaan välttää esimerkiksi aineidenkäytön tai pe-

laamisen avulla. Tämä vahvistaa haitallista toimintaa, vaikka sillä voi olla pidem-

piaikaisia vakavia seurauksia. (Holmberg 2008, 293–294.) 

Heikkilän (2008, 20–21) mukaan riippuvuus on kuin mikä tahansa elämänprosessi. 

Sen edessä ollaan voimattomia ja riippuvuudesta luopuminen on vaikeaa. Riippu-

vuuteen kuuluu muutoksen pelko, joka saa riippuvaisen takertumaan menneeseen, 

jonka seurauksena sairauden kierre syvenee. Riippuvuuksilla on tapa sarjaistua ja 

uusiutua. Kun yhdestä riippuvuudesta pääsee eroon, sen tilalle voi helposti kehkey-

tyä uusi riippuvuuden kohde. Tätä selittää riippuvuuden psykologinen luonne, ih-

minen oppii muovaamaan ajatteluaan sekä käyttäytymistään esimerkiksi jonkin ai-

neen avulla, joten hän saattaa pyrkiä jatkossa korvaamaan tätä jollain muulla riip-

puvuutta aiheuttavalla tavalla.   

2.2 Rahapelaaminen 

Suomessa pelataan eniten rahapelejä Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen (2015) teettämässä tutkimuksessa käy ilmi, että 80 % 15–74-vuotiaista oli 

pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana. Rahapeleiksi luetaan 
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esimerkiksi Lotto, urheilu- ja hevospelit, rahapeliautomaatit, raaputusarvat sekä ka-

sinopelit. Rahapelit jaetaan karkeasti onnenpeleihin sekä tietoon ja taitoon pohjau-

tuviin peleihin. Onnenpeleissä ratkaisuun vaikuttaa sattuma, eikä pelaajalla ole 

mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen. Tieto- ja taitopeleissä taas pelaajalla on 

omien kykyjensä mukaan mahdollisuus vaikuttaa pelin kulkuun ja lopputulokseen. 

Suurin osa perinteisistä rahapeleistä on onnenpelejä. (Kinnunen & Jaakkola 2015, 

36.)  

Suomessa rahapelaamista säätelee arpajaislaki (L23.11.2001/1047). Tämä laki 

määrittelee rahapelaamisen sellaisiksi arpajaisiksi, joista voi voittaa rahaa. Se kat-

taa raha-arpajaiset, veikkauspelit, raha-automaatit, kasinopelit, totopelit sekä yhdis-

telmäpelit. Arpajaislaki määrittelee myös oikeudet rahapelien toimeenpanemiseen, 

nämä kuuluvat yksinoikeudella Veikkaus Oy:lle, joka on valtion omistama osake-

yhtiö. Tällä yksinoikeusjärjestelmällä pyritään hillitsemään sosiaalisia ja terveydel-

lisiä haittoja, joita pelaaminen voi aiheuttaa.  

Rahapelien tuotto käytetään urheiluun ja liikuntakasvatukseen, tieteen ja taiteen 

sekä nuorisotyön edistämiseen, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 

sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Poliisihallitus valvoo raha-

pelaamista sekä sen mainontaa. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu rahapelaa-

misen aiheuttamien ongelmien seuranta ja tutkimus sekä ehkäisyn ja hoidon kehit-

täminen. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee yhteistyötä tämän asian tiimoilta Ter-

veyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. (Peluuri 2018 a.) 

Suomalaisten rahapelaamista on seurattu vuodesta 2003 alkaen neljän vuoden vä-

lein Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen toimesta. Tutkimus on toteutettu puheli-

mitse haastattelemalla. Uusin aineisto on kerätty vuonna 2015 ja siihen osallistui 

4515 henkilöä. Yli 80 % tutkimukseen osallistuneista olivat pelanneet vähintään 

yhtä rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana. Rahapelaaminen on yleisintä suu-

rimmissa tuloluokissa ja työssäkäyvillä. Pelaaminen on lisääntynyt noin 2 % viime 

tutkimuksesta, joka toteutettiin vuonna 2011. Rahapelien tarjonta on laajentunut 

sekä monipuolistunut, joka lisää pelimahdollisuuksia.  (Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitos 2015.)  
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Rahapelitoiminnalla on ollut Suomessa pitkään hyvä maine, se liitetään vahvasti 

arkielämään ja sitä pidetään pikkupaheena sekä harmittomana viihteenä. Rahapeli-

toiminta nähdään myös merkittävänä tulonlähteenä yhteiskunnalle sekä suurena 

kolmannen sektorin rahoittajana, jonka vuoksi pelitoiminta halutaan pitää tuotta-

vana monopolijärjestelmänä.  Tämän järjestelmän ajatellaan ehkäisevän rahapeli-

haittoja sekä edistävän yhteiskunnan hyvinvointia. (Murto & Mustalampi 2015, 18–

19.)  

THL :n (2015) teettämän raportin mukaan vastaajista 77% piti järjestelmää hyvänä. 

Samaisessa raportissa 45 % vastaajista pitää rahapelien ongelmapelaamista vaka-

vana ongelmana, vastaava luku vuonna 2011 oli 69 %. Vastaajista 47 % oli sitä 

mieltä, että rahapeliongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina, vastaava luku 

vuonna 2011 oli 60 %. Raportin mukaan asenteet rahapelaamista kohtaan ovat 

myönteisempiä ja yhä harvempi kokee rahapelaamisen olevan vakava ongelma. 

Tätä selitään sillä, että väestö on tottunut peliongelmien esiintymiseen. Kuitenkin 

Murron & Mustalammen (2015,18) mukaan vaikeudet ehkäistä rahapelihaittoja liit-

tyvät esimerkiksi siihen, miten rahapelikulutus kasautuu, sillä Suomessa 5 % eniten 

pelaavista tuottaa 50 % voittovaroista. 

2.3 Rahapelaamisen asteet 

Rahapelaamiseen liittyvä käyttäytyminen luokitellaan pelaamisen tiheyden ja sii-

hen kytkeytyvien ongelmien mukaan hallittuun pelaamiseen, riskitason pelaami-

seen, ongelmapelaamiseen sekä diagnostisesti määriteltyyn rahapeliriippuvuuteen.  

Hallittu pelaaminen. THL:n (2015) teettämän tutkimuksen mukaan 15–74-vuoti-

aista (n=4515) 20 % ei ole viimeisen 12 kuukauden aikana pelannut ollenkaan ra-

hapelejä. Vastanneista 62 % pelaa rahapelejä satunnaisesti ja pelaaminen on hallit-

tua, eikä se aiheuta ongelmia pelaajalle itselleen tai hänen lähiympäristölleen.  

Riskipelaaminen. Riskitason pelaamista ilmenee THL:n (2015) tutkimuksen mu-

kaan 15–74-vuotiailla 15 prosentilla. Riskipelaamisella tarkoitetaan pelaamista, 

joka on runsasta ja siinä esiintyy ongelmapelaamisen riskitekijöitä. Riskitason pe-

laajalla on keskimääräistä suurempi mahdollisuus myöhemmin kärsiä ongelmista 
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sekä haittavaikutuksista liittyen pelaamiseen. Pajulan (2008) mukaan, tätä vaihetta 

pidetään ongelmapelaamisen sekä peliriippuvuuden edeltäjänä. (Heikkilä, Laine & 

Salokoski 2009, 18) 

Ongelmapelaaminen. Ongelmapelaaminen kuvaa riippuvuutta lievempää versiota 

pelaamisesta. Siihen liittyy kuitenkin jo monia kielteisiä seurauksia, kuten fyysisiä 

ja psyykkisiä terveysongelmia sekä talousvaikeuksia. (Alho & Lahti 2015, 12.) Ra-

hapelifoorumin (2004) haittaryhmän mukaan ongelmallisille pelaajille pelaaminen 

aiheuttaa muun muassa syyllisyyttä, pelaamisen salaamista ja siihen liittyviä riitoja 

sekä ajoittaista masennusta. He eivät kuitenkaan vielä täytä peliriippuvuuden kri-

teerejä. On kuitenkin vaikea määritellä, milloin ongelmapelaajasta tulee peliriippu-

vainen, riippuvuus on prosessi, joten rajan vetäminen ongelman ja riippuvuuden 

välille on hankalaa. Tasojen välillä liikutaan helposti molempiin suuntiin. (Huotari 

2007, 21.) THL:n (2015) tutkimuksen mukaan suomalaisista 2 % kärsii ongelma-

pelaamisesta.  

Rahapeliriippuvuus. Rahapelaamisen äärimmäisin muoto on peliriippuvuus. Suo-

messa rahapeliriippuvuutta diagnoosisesti kuvaavana terminä käytetään maailman 

terveysjärjestön WHO:n ICD-tautiluokituksen mukaisesti pelihimoa. Pelihimon 

kriteereihin kuuluu, että pelijaksoja on vähintään kaksi vuodessa, pelaamista jatke-

taan, vaikka se vaikuttaisi joka päiväiseen elämään ja aiheuttaisi negatiivisia seu-

raamuksia. Riippuvaisen on vaikea hallita voimakkaan pelaamisen tarvettaan eikä 

hän itse pysty lopettamaan pelaamista. Pelaamiseen ja peliympäristöön liittyvät 

mielikuvat hallitsevat vahvasti ajattelua. (Alho & Lahti 2015, 13–14.) Suomessa on 

THL:n (2015) teettämän tutkimuksen mukaan todennäköinen rahapeliriippuvuus 

1,3 % väestöstä. 

Amerikan psykiatriayhdistyksen uusimman tautiluokituksen (Diagnostic and Sta-

tistical Manual of Mental Disorder) DSM-5:n mukaan rahapeliriippuvuus tarken-

netaan vakavuusasteensa perusteella lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi rahape-

liriippuvuudeksi. Rahapeliriippuvuuden diagnoosi voidaan tehdä, kun vähintään 4 

kriteeriä täyttyy viimeisten 12 kuukauden aikana (ks. Taulukko 1.). Vakavuusas-

tetta voidaan tarkentaa edellä mainitun kolmiluokittelun avulla, lievä= 4–5 
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kriteeriä, keskivaikea= 6–7 kriteeriä, vaikea= 8–9 kriteeriä. Lisäksi tarkennusta teh-

dään myös esiintymistiheyden (jaksottainen, satunnainen tai pitkäkestoinen) avulla. 

(Alho & Lahti 2015, 13–14.) 

Taulukko 1. DSM-5- tautiluokituksen mukaiset rahapeliriippuvuuden kriteerit 

(American Psychiatric Association 2018). 

Pelaamiseen käytetty rahasumma suurenee, jotta jännitys säilyy 

Yritys lopettaa tai vähentää aiheuttaa ärtyisyyttä ja rauhattomuutta 

Pelaamisen kontrolloiminen, vähentäminen tai lopettaminen on vaikeaa 

Ajatukset pyörivät rahapelaamisen ympärillä 

Pelatessaan pelaaja kokee esimerkiksi avuttomuutta, ahdistuneisuutta, masen-

nusta ja syyllisyyttä 

Yritys voittaa pelaamisen jälkeen hävityt rahasummat takaisin 

Pelaamisen määrän valehtelu ja peittely 

Ihmissuhteiden vaarantuminen  

Pelaaja lainaa rahaa muilta helpottaakseen taloudellista tilannettaan 

 

Rahapeliongelmaa arvioidaan esimerkiksi SOGS (South Oaks Gambling Screen) - 

mittarilla, joka on tutkitusti todettu yhdeksi luotettavimmista tavoista mitata raha-

peliriippuvuutta. Muita käytettyjä mittareita ovat PPGM (Problem and Pathological 

Gambling Measure) sekä PGSI (Problem Gambling Severity Index). (Alho & Lahti 

2015, 11.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käyttänyt tutkimuksessaan (2015) SOGS-mit-

taria sekä PGSI-mittaria. Mittareiden määrittelyt: 

SOGS (The South Oaks Gambling Screen; Lesieur & Blume 1987, 1993) 
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• SOGS-mittariin sisältyy 20 kysymystä, jotka mittaavat rahapelikäyttäyty-

mistä ja sen haitallisia seurauksia.  

• Muodostettujen kokonaispisteiden vaihteluväli on 0–20.  

• Myönteinen vastaus vähintään viiteen kysymykseen, viittaa todennäköi-

seen rahapeliriippuvuuteen ja myönteinen vastaus 3−4 kysymykseen viittaa 

rahapeliriippuvuutta lievempään ongelmapelaamiseen.  

• Myönteinen vastaus kolmeen tai useampaan kysymykseen viittaa rahape-

liongelmaan, joka sisältää ongelmapelaamisen ja todennäköisen rahapeli-

riippuvuuden. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, 38.) 

PGSI (The Problem Gambling Severity Index; Ferris & Wynne 2001)  

• PGSI mittaa yhdeksän kysymyksen avulla rahapelikäyttäytymistä ja siihen 

liittyviä kielteisiä seurauksia.  

• Muodostettujen kokonaispisteiden vaihteluväli on 0–27.  

• Vastaajat luokitellaan ongelmapelaajiin (≥ 8 pistettä), kohtalaisen riskita-

son pelaajiin (5–7 pistettä), alhaisen riskin pelaajiin (1–4 pistettä) sekä on-

gelmattomiin pelaajiin (0 pistettä) sekä niihin, jotka eivät pelaa lainkaan. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, 38.)   

2.4 Rahapeliriippuvuuden synty ja tunnusmerkit 

Rahapeliriippuvuus on moninainen sekä monisyinen ongelma, joten sen syntyyn 

vaikuttavat monet erinäiset tekijät. Rahapeliriippuvuudella sekä päihderiippuvuu-

della on samankaltaisia piirteitä, kuten kontrollin puute, tekemisen jatkuminen ne-

gatiivisista haitoista huolimatta sekä pakonomaisuus. Rahapeliongelmaiset ovat 

usein myös monihäiriöisiä ja kärsivät samanaikaisesti esimerkiksi päihdeongel-

masta tai masennuksesta. (Kiianmaa 2015, 50.) 

Jokaisella yksilöllä on oma historiansa ja niihin liittyvät seikat voivat olla riskiteki-

jöinä peliriippuvuuden syntyyn. Mitä enemmän tällaisia riskitekijöitä on, sitä 
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tarkemmin niihin täytyy kiinnittää huomiota. Riskitekijöinä voidaan pitää muun 

muassa nuorena aloitettua peliuraa, yksilön vääriä uskomuksia pelaamiseen, omiin 

taitoihin, kykyihin sekä pelinhallintaan, suuri pelivoitto, taloudelliset ongelmat, elä-

mänkriisit tai menetykset, yksinäisyys, työttömyys, mielenterveysongelmat, päih-

deongelmat sekä perhehistoriaan liittyvät riippuvuusongelmat. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2012, 9.) 

Kiianmaan (2015, 51–54) mukaan rahapeliongelmaisella esiintyy tyypillisesti piir-

teitä impulssikontrollin puutteesta sekä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, näi-

den perusteella voidaan ajatella ongelman liittyvän aivojen rakenteisiin sekä her-

mostollisiin mielihyvämekanismeihin. Pelaaja kokee jännityksen sekä voittamisen 

palkitsevaksi, joka tuottaa pelaajalle mielihyvää ja se vapauttaa aivoissa dopamii-

nia. Tämä mielihyvänkokemus saa pelaamaan yhä uudestaan ja uudestaan. Kuiten-

kaan näitä toimintoja sekä mekanismeja ei tunneta vielä hyvin yksityiskohtaisesti, 

joten selkeitä johtopäätöksiä ei pystytä tekemään.  

Perintö- sekä ympäristötekijöillä on todettu myös olevan vaikutusta rahapeliriippu-

vuuden syntyyn ja ne suurentavat riskiä ongelman kehittymiseen. On todettu, että 

rahapeliongelmaisten sukulaisilla, vanhemmilla, sisaruksilla sekä lapsilla esiintyy 

keskimääräistä enemmän rahapeliriippuvuutta. Ympäristö, jossa pelaaminen ja sille 

altistuminen on helppoa, lisää riskiä riippuvuuden syntyyn. (Kiianmaa 2015, 57.)  

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi rahapeliriippuvuuden syntyyn vaikuttaa monet 

psykologiset tekijät sekä persoonallisuuden piirteet, kuten impulsiivisuus, epäsosi-

aalisuus, kilpailuhenkisyys sekä jännityksenhakuisuus. Rahapelien maailmaan saa-

tetaan paeta yksinäisyyttä sekä ahdistusta. Ongelmat mielenterveyden tai perhesuh-

teiden kanssa ovat yleisiä ja saattavat osaltaan vaikuttaa pelaamisen lisääntymiseen. 

(Castrén, Lahti, Salonen 2015, 60.) 

Tyypillistä rahapelaajille on kontrollin menetys sekä ajantajun häviäminen. Pela-

tessa päästään eroon arkielämästä ja sen tuomista vaikeuksista.  Rahapeliongelmai-

silla on todettu olevan pelien kanssa erityinen vuorovaikutussuhde, joka saa pelaa-

jalle tunteen, että hänen käyttäytymisellään tai pelitavallaan on vaikutusta pelin lop-

putuloksiin. Rahapelaamiseen liittyykin monia uskomuksia jopa taikauskoa, joka 
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saa pelaajan käyttäytymään irrationaalisesti. (Kinnunen & Jaakkola 2015, 38–39.) 

Pelaajan huomio kiinnittyy helposti voittoihin ja monella peliura alkaa yksittäisestä 

voittokokemuksesta, jonka tuottama mielihyvä on hyvin vahva. Voittokokemus 

synnyttää pelaajassa uskon omiin voittomahdollisuuksiinsa ja tätä mielihyväntun-

netta aletaan metsästämään yhä uudestaan ja uudestaan. Jos tappioita syntyy, niitä 

pyritään aina voittamaan takaisin nostamalla panoksia, tästä seuraa helposti peli-

kierre. Rahapelaamisen muuttuminen riippuvuudeksi vaatii kuitenkin runsaan mää-

rän pelaamista. (Lund 2010, 55–57.) 

Se, miten rahapeliriippuvuus tai rahapeliongelma näkyy, on jokaiselle hyvin yksi-

löllistä ja sitä voi olla vaikea aluksi tunnistaa. Tyypillisimmät tunnusmerkit ovat 

tappioiden vähättely, pelitositteiden piilottelu sekä voittojen liioittelu. Riippuvuus 

ja ongelmapelaaminen vaikuttaa kuitenkin pelaajaan hyvin monitahoisesti ja ne voi-

daan jakaa talouteen, terveyteen ja käyttäytymiseen liittyviksi ongelmiksi. Talou-

teen liittyvät ongelmat näkyvät maksamatta jääneinä laskuina, pikavippeinä ja ku-

lutusluottoina sekä tiliotteiden ja laskujen piilottamisena. Terveydellisesti ongel-

mapelaaminen voi aiheuttaa masennusta, väsymystä, ahdistuneisuutta, stressiä sekä 

lisääntynyttä päihteidenkäyttöä. Kuin mikä tahansa riippuvuus, rahapelaaminen ai-

heuttaa myös käyttäytymiseen liittyviä muutoksia, kuten harrastuksista luopumista, 

myöhästelyä ja velvollisuuksien laiminlyöntiä sekä ystäväpiirin vaihtumista tai so-

siaalisten suhteiden kokonaan pois jäämistä. (Castrén & Lahti 2015, 68–69.) 

2.5 Rahapeliriippuvuuden seuraukset ja rahapelihaitat 

Rahapelaamisen haitat näkyvät niin yksilötasolla kuin yhteiskuntatasolla. Yksilöta-

solla ongelmat kuormittavat myös läheisiä ja lähiympäristöä. Pelaamisen haittojen 

arviointi on monen tekijän summa, sillä siihen vaikuttavat yksilölliset tekijät, sosi-

aaliset tekijät, pelin ominaisuudet sekä tilannetekijät. Yhteiskunnallisesta näkökul-

masta pelaamisen haittoja arvioidaan suhteessa sen tuomaan hyötyyn ja niiden ta-

sapainoon.  (Heikkilä, Laine & Salokoski 2009, 21.) 

Anielski & Braaten (2008) tutkimuksen mukaan terveyteen liittyvät haittavaikutuk-

set näkyvät sosiaalisissa suhteissa muun muassa haittoina perheelle ja lapsille, per-

heiden hajoamisena, sosiaalisena eristäytymisenä sekä perheväkivaltana. 
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Ongelmapelaajilla esiintyy myös mielenterveyshäiriöitä, masennusta, kohonnutta 

verenpainetta sekä päihteiden väärinkäyttöä. Rahapeliriippuvaisilla on kaksinker-

tainen riski muuhun väestöön nähden ajautua itsemurhaan. Yhteiskunnallisesti on-

gelmapelaajat kuormittavat hoito- sekä sosiaalipalveluita. Taloudellisesti rahape-

laaminen voi aiheuttaa velkaantumista sekä vararikon, pelaaja voi joutua myymään 

omaisuuttaan pelivarojen hankkimiseen. Julkisen talouden kustannuksissa näkyy 

ongelmapelaamiseen hoitoon, tutkimiseen ja ehkäisemiseen käytetyt varat. (Heik-

kilä ym. 2009, 23.)  

Rahapelihaittoihin liittyy myös rikollisuus. Kun tappiot ovat kasautuneet liian suu-

riksi, nähdään rikos viimeisenä vaihtoehtona. Rikokset liittyvät useimmiten mak-

suvälinepetoksiin, luvattomiin luottoihin sekä väkivaltarikoksiin. Alkuun rikokset 

voivat olla pieniä ja pelaaja saattaa ne itselleen oikeuttaa, mutta rikos johtaa uuteen 

rikokseen, kun edellistä yritetään peitellä uudella. Nämä rikokset saattavat jäädä 

helposti huomaamatta tai rikoksen uhri ei anna niitä ilmi, varsinkin jos uhri on te-

kijälle läheinen. Kaikki pelaajat eivät kuitenkaan tee rikoksia, mutta riskiryhmien 

tunnistaminen on erityisen tärkeää. (Lind 2015, 27–29.) 

Riippuvuuksissa tunnusomaista on toiminnan jatkaminen negatiivisista seurauk-

sista huolimatta. Pelaaja saattaa olla tietoinen monista oireista ja haluaa päästä 

niistä eroon, mutta ei ole kuitenkaan valmis puuttumaan pelaamiseen. Pelaaja saat-

taa käpertyä omaan todellisuuteensa, eikä puhu kenellekään tuntemuksistaan. Nämä 

seikat vaikuttavat pelaajan itsetuntoon sekä minäkuvaan. Tärkeää on puuttua oirei-

siin, mutta se yksinään ei poista oireiden aiheuttajaa. On myös tärkeä antaa tukea 

rahapeliriippuvaisen läheisille, sillä usein he oireilevat myös hyvin vahvasti. (Lund 

2010, 85–87.) 

2.5.1 Rahapelihaittojen ehkäisy 

Rahapelihaittojen ehkäisystä ovat vastuussa kunnat, valtion viranomaiset, rahape-

liyhteisöt, tutkijat, kansalaisjärjestöt sekä pelaajat itse. Osaltaan mukana ovat myös 

sosiaali- ja terveystoimen ammattilaiset ja oppilaitokset. Lakien säätäjinä eduskun-

nalla on myös osuutensa haittojen ehkäisyssä. (Smolej, Karjalainen & Jaakkola 

2015, 17.) 
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Smolej ym. (2015, 20–21) mukaan rahapelihaittojen ehkäisy on toimintaa, jonka 

päämääränä on vähentää rahapelaamisesta koituvia haittoja. Tärkeimpänä tavoit-

teena on haitallisen riskikäyttäytymisen vähentäminen. Kansanterveysnäkökulman 

mukaan rahapelihaittojen ehkäisyssä keskitytään kysynnän, saatavuuden ja tarjon-

nan rajoittamiseen sekä haittojen vähentämiseen. Laajemmin yhteiskunnallisesti te-

kijöihin vaikuttaa tulotaso, koulutus ja kehitys, jotka eivät ole suoranaisesti yhtey-

dessä rahapelaamiseen, mutta vaikuttavat osaltaan hyvinvointiin. Tärkeimpinä toi-

mina pidetään sääntelyä sekä koulutuksen ja tiedotuksen lisäämistä. Saatavuuden 

sääntely on tehokkain toimenpide rahapelihaittojen ehkäisyssä. Rahapelihaittoja 

pyritään ehkäisemään pelien ja niiden sijoituspaikkojen rajoittamisella sekä auki-

oloaikojen ja markkinoinnin säätelyllä. Peleillä on myös ikärajat, joiden avulla eh-

käistään alaikäisten pelaamista.  

Haittoja minimoitaessa on tärkeää tunnistaa eriasteista pelaamista sekä erilaisia pe-

laajaprofiileja. Tämän avulla voidaan ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja 

ja puuttua niihin. Tässä tärkeänä työkaluna on rahapeliriippuvuuden tunnistusme-

netelmät, joilla pysytään tarkastelemaan pelikäyttäytymistä ja mahdollisia riskejä. 

(Heikkilä, Laine, Salokoski 2009, 42.)  

Veikkaus Oy:llä on tärkeä rooli rahapelihaittojen ehkäisyssä. Valtio edellyttää vas-

tuullisuussuunnittelua tarjonnassa, valvonnassa sekä pelien markkinoinnissa ja pe-

laamisen hallintavälineiden tarjoamisessa. Vastuullisuusohjelmilla pyritään vähen-

tämään haittoja sekä edistämään vastuullista pelaamista. Rahapeleistä ja niiden ris-

keistä tulee tiedottaa ja kansalaisille on tarjottava mahdollisuus rajoittaa omaa pe-

laamistaan. Riskien sääntely on tärkeä tekijä haittojen vähentämisessä. Tekniikka 

mahdollistaa pelitilanteiden valvonnan, jolloin esimerkiksi Internet pelaamista pys-

tytään seuraamaan ja valvomaan. (Murto & Warpenius 2015, 204.) 

Väestön tietoon rahapelaamisesta ja sen haitoista, vääränlaisiin uskomuksiin sekä 

asenteisiin pyritään vaikuttamaan tiedottamisella. Erilaiset julkaisut, kampanjat 

sekä oppimateriaalit ovat hyviä keinoja ja näiden avulla herätellään myös ammatti-

laisia tunnistamaan omassa työssään ongelmapelaamista. Tiedottamisella pyritään 

herättämään keskustelua yhteiskunnassa rahapelaamisesta ja sen haitoista, jonka 
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kautta voidaan vaikuttaa asenteisiin, mielipiteisiin sekä poliittisiin päätöksiin. Kui-

tenkaan haittojen vähentämistoimien tehokkuudesta ei ole näyttöä pitkällä aikavä-

lillä ja tutkimukset laahaavat vielä hieman jäljessä verrattuna esimerkiksi alkoholi-

tutkimuksiin. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta sekä jo olemassa olevien tulosten 

järjestelmällistä tarkastelua. (Murto & Warpenius 2015, 206–208.) 
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3 RAHAPELIRIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS 

Rahapeliriippuvuuden hoidossa suositaan kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jonka 

tukena voidaan käyttää opioidinsalpaaja lääkitystä (Alho & Lahti 2015, 111). Muita 

hoitovaihtoehtoja on esimerkiksi lyhytterapiat, käyttäytymisterapiat, rentoutus- ja 

mielikuvaterapiat, verkostotyö sekä oma-apuohjelamat, joita ovat muun muassa eri-

laiset vertaistukiryhmät, verkkotuetut terapiaohjelmat ja työkirjat. (Päihdelinkki 

2017.)   

Kanadalaiset Ladouceur & Lachance ovat kehittäneet kognitiivista käyttäytymiste-

rapiaa soveltavan hoito-ohjelman Overcoming Patological Gambling teoksen, joka 

on jaettu kahteen osaan, terapeutille ja asiakkaalle. Se on suomennettu 2016 THL:n 

toimesta Rahapeliriippuvuus hallintaan- Terapeutin käsikirja sekä Asiakkaan työ-

kirja. Menetelmää on käytetty eri puolilla maailmaa hyvin tuloksin. Hoito-ohjelma 

koostuu arvioinnista sekä kahdestatoista hoitokäynnistä, joiden tavoitteena on aut-

taa pelaajaa irti riippuvuudesta sekä käsittelemään liiallisen pelaamisen seurauksia 

ja ongelmia. (Ladoucer & Lachance 2016, 6.) 

Tärkeää Ladoucerin & Lachancen (2016, 6–7) mukaan peliriippuvuutta hoidetta-

essa on kartoittaa rahapeliongelman vakavuus, vaikutukset elämään sekä mahdolli-

set sairaudet ja muut riippuvuudet sekä itsemurhariski. Näiden selvitysten avulla 

terapeutti pystyy luomaan yksilöllisen tavan lähestyä pelaajan ongelmia. Erityisen 

tärkeää on selvittää asiakkaan motivaatio muutokseen sekä hänen omat tavoit-

teensa. Pelaajan riskitilanteet sekä riskialttius tulee hahmottaa jo aikaisessa vai-

heessa ja näihin tulee kehittää parempia käyttäytymismenetelmiä, jotta pelaamista 

näissä tilanteissa ei tapahtuisi. Pelitilanteen analysointi, jossa kartoitetaan pelaajan 

ajatuksia siitä, mikä saa hänet pelaamaan ja miksi sitä on vaikea hallita, on keino 

terapeutille selvittää pelaajan mahdollisia virhekäsityksiä pelaamisesta, jotka saavat 

haitallisen käyttäytymisen jatkumaan. Pelaajan on tärkeä ymmärtää sattuman käsite 

sekä voittojen todennäköisyydet, jotta hän voi päästä irti virheellisistä ajatuksistaan. 

Usein pelaamiseen liittyy vahvasti taikauskoa, harhakuvaa pelin hallittavuudesta 

sekä suurta tarvetta voittaa hävityt rahat takaisin, näihin uskomuksiin ja tapoihin 
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pyritään keksimään paremmat toiminta- sekä ajatusmallit. (Ladouceur& Lachance 

2016, 6–7.)  

Rahapeliriippuvuuden hoidon tulee olla kokonaisvaltaista ja siihen tulisi liittää ta-

loudellinen neuvonta, vertaistuki sekä muut tukitoimet. Vertaistuella on suuri mer-

kitys rahapeliriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa. Hoitoon voi hakeutua aut-

tavan puhelimen opastuksella tai ottamalla yhteyttä A-klinikkaan. (Alho & Lahti 

2015, 111.) Muita tukipalveluita on tarjolla muun muassa mielenterveys- ja sosiaa-

litoimistoissa, seurakuntien diakoniatyössä, terveyskeskuksissa sekä psykiatrian 

poliklinikoilla. Taloudellisissa asioissa neuvoa ja tukea tarjoaa kuntien velkaneu-

vonta, seurakunnat, Takuu-säätiö sekä sosiaalitoimistot. (Huotari 2009. 42.) 

Alhon & Lahden (2015, 111) mukaan hoitoon hakeudutaan yleisesti vasta siinä vai-

heessa, kun seuraukset ovat jo merkittäviä. Tärkeää onkin saada hoito aloitettua 

mahdollisimman varhain, jotta voidaan ehkäistä sekä minimoida pelaamisesta ai-

heutuneita seurauksia. Suomessa rahapeliongelmien hoito on pääasiassa avohoitoa 

ja erityispalveluita on tarjolla vielä tällä hetkellä vähän.  

Ympärivuorokautista laitoshoitoa rahapeliriippuvuuteen on kuitenkin jonkin verran 

tarjolla ja sitä annetaan esimerkiksi A-klinikkasäätiön päihdesairaalassa Järven-

päässä, Kankaanpään A-kodissa, Päihdekeskus Portissa Kokkolassa ja Tuustaipa-

leen kuntoutumiskeskuksessa sekä ruotsinkielisille tarjotaan omalla äidinkielellään 

hoitoa Maalahdessa Pixneklinikenillä. Näissä laitoksissa on kehitetty peliriippuvai-

sille omat hoito-ohjelmat. Peliriippuvuuden hoidossa käytetyt menetelmät ovat sa-

manlaisia kuin yleensä riippuvuuksien hoidossa. Erityisesti kuitenkin huomion ar-

voista ja tärkeää on kiinnittää huomiota pelaajan taloudelliseen tilanteeseen. Sosi-

aalitoimesta sekä velkaneuvonnasta on mahdollista saada tarpeen tullen apua tilan-

teen selvittämiseksi. (Päihdelinkki 2017.) 

Toistaiseksi tuki- ja hoitomuotoja on tutkittu vähän. Hoitosuosituksia on kuitenkin 

laadittu esimerkiksi Australiassa ja Singaporessa, koska siellä rahapeliongelmat 

ovat melko yleisiä. Tärkeää on pyrkiä laatimaan Suomeen oma hoitosuositus raha-

peliongelmien hoitoon, sillä sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyisivät 

valitsemaan sopivan hoitomuodon asiakkaalle ja hoitoon ohjaus tehostuisi. (Alho 

https://www.paihdesairaala.fi/
http://vakry.fi/a-koti/
http://www.paihdekeskusportti.fi/palvelut/avokuntoutus/hoitoon-hakeutuminen
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& Lahti 2015, 112.) Huotarin (2009, 170–171) tekemän raportin mukaan Suomessa 

tuki- ja hoitopalvelujärjestelmä on liian hajanainen vastaamaan avun tarpeeseen. 

Palvelun tarjoajia on liian vähän ja ne ovat jakautuneet alueellisesti epätasaisesti. 

Suomessa erikoisosaamista liittyen rahapeliriippuvuuksien hoitoon ei ole riittävästi, 

näin ollen rahapeliriippuvaisilla on riski jäädä ilman palveluja ja he jäävät helposti 

päihde- ja mielenterveysongelmaisten jalkoihin.  

3.1 Vertaistukiryhmät 

Vertaistukea rahapeliriippuvaisille valtakunnallisesti järjestää GA-ryhmät (Nimet-

tömät Pelurit) sekä Sosped-säätiön luotsaama Pelirajat’on. 

Nimettömät pelurit (Gamblers Anonymous) on perustettu Amerikassa vuonna 

1957. Suomeen se rantautui 2000-luvulla. Nimettömät Pelurit on kaikille avoin ver-

taistukiryhmä, jossa ryhmäläiset kerääntyvät ratkaistakseen yhteisen ongelmansa ja 

auttaakseen muitakin toipumaan pakonomaisesta pelaamisestaan. Vertaistukiryhmä 

toteuttaa kahdentoista askeleen toipumisohjelmaa. Ryhmissä voi puhua vapaasti ja 

nimettömyyttä sekä luottamuksellisuutta kunnioitetaan. GA-ryhmät eivät ole sitou-

tuneet mihinkään seuraan, yhdistykseen, lahkoon, laitokseen, puolueeseen tai jär-

jestöön. Ryhmiä järjestetään eripuolilla Suomea, eikä niissä ole niin sanottua am-

mattilaista ryhmän vetäjänä. (Nimettömät pelurit 2013.) 

Sosped-säätiön Pelirajat’on vertaistukipalvelu on perustettu vuonna 2008. Tarkoi-

tuksena on vertaistuen avulla lisätä peliongelmaisten sekä heidän läheistensä hy-

vinvointia. Ryhmät kokoontuvat 10–12 kertaa, kerran viikossa. Ryhmiä ohjaavat 

vapaaehtoiset koulutetut vertaisohjaajat. Pelirajat’on tarjoaa myös apua ja tukea pu-

helimitse sekä verkossa. (Pelirajat’on 2018.)  

3.2 Peluuri 

Peluuri on toiminut verkossa vuodesta 2004 ja sen tuottavat yhdessä A-klinikkasää-

tiö ja Sininauhaliitto. Veikkaus Oy vastaa palvelun rahoituksesta ja toiminnan vai-

kuttavuudesta sekä arvioinnista vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Peluurin ta-

voitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Perustehtäviin 

kuuluu tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä tiedon välittäminen. 
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Peluuri tarjoaa työkaluja oma-apuun sekä ammatillista että vertaistukea verkossa ja 

puhelimessa. Peluuri toimii valtakunnallisesti, maksuttomasti ja asioida voi nimet-

tömästi. Päihdelinkki ja Peluuri tuottavat yhteistyössä keskustelufoorumi Valttia, 

jossa ongelmapelaajat ja heidän läheisensä voivat jakaa mielipiteitään ja kokemuk-

siaan peliriippuvuudesta ja saada vertaistukea muilta keskustelijoilta. (Peluuri 2018 

b.) 

3.3 A-klinikka 

A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö ja pal-

veluntuottaja.  A-klinikkasäätiön missio on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä 

muita terveydellisisä ja sosiaalisia ongelmia. A-klinikkasäätiö tuottaa laadukkaita 

hyvinvoinnin palveluita ja edistää tietoisuutta. Säätiön tarkoituksena on kehittää 

päihde- ja mielenterveystyötä, harjoittaa tutkimusta, tarjota laajan valikoiman säh-

köisiä palveluita. Perustehtäviin kuuluu myös yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen 

sekä asiantuntijatoiminta. (A-klinikka 2018 a.) 

Vuonna 2016 aloittanut A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön perustama yritys, joka 

on vuonna 2018 ottanut haltuunsa hoitopalveluiden tuotannon. A-klinikka Oy tar-

joaa laadukkaita avo- ja laitospalveluita sekä asumisen palveluita. Toiminta perus-

tuu arvoihin, jotka ovat ihmisarvon kunnioitus, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus 

ja vastuullisuus. A-klinikka Oy:n tuotot käytetään yhteiskunnan hyväksi, suomalai-

sen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. (A-klinikka 2018 b.) 

A-klinikat ympäri Suomen palvelevat erilaisista päihde- ja muista riippuvuusongel-

mista kärsiviä sekä heidän läheisiään. Hoitotavoitteet sekä työskentelytavat ovat 

yksilöllisiä ja vaihtelevat asiakkaan ongelmien, tarpeiden, elämäntilanteen ja voi-

mavarojen mukaan. A-klinikoilla hoidossa käsitellään päihteisiin ja muihin riippu-

vuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tar-

vittaessa jatkohoitoa sekä tukitoimia. A-klinikoilla annetaan avokatkaisuhoitoa 

sekä hoidetaan päihteidenkäytöstä johtuvia vieroitusoireita. Avohoitoyksiöt tarjoa-

vat myös apua peliongelmiin, ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan muun muassa 

Järvenpään päihdesairaalassa. (A-klinikka 2018 c.) 

https://www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio/toiminta/hankkeita-ja-toimintaa
https://www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio/toiminta/hankkeita-ja-toimintaa
https://www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio/toiminta/hankkeissa-tutkittua
https://www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio/toiminta/sahkoiset-palvelut-aina-lahella
https://www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio/toiminta/sahkoiset-palvelut-aina-lahella
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3.4 Turun A-klinikka 

Turun A-klinikalla tarjotaan hoitoa yli 25-vuotiaille päihdeongelmaisille ja heidän 

läheisilleen. Klinikalle voi hakeutua myös toiminnallisten riippuvuuksien kuten pe-

liongelmien vuoksi. Turun A-klinikalla hoito on kokonaisvaltaista ja se voi sisältää 

niin yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotapaamisia. Tärkeänä osana on myös riippu-

vuuksiin liittyvien mielenterveysongelmien hoito. A-klinikan tiloissa kokoonnu-

taan myös vertaistukiryhmien muodossa.  Hoitohenkilökunta on moniammatillista 

ja siihen kuuluu muun muassa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. 

Erityisosaamista löytyy niin päihdelääketieteestä, yksilö ja perheterapiasta kuin pe-

liongelmien ja muiden toiminnallisten riippuvuuksien hoidosta. (A-klinikka 2018 

d, esite.) 

3.4.1 Turun A-klinikan peliriippuvaisten ryhmä 

Turun A-klinikalla järjestettiin keväällä 2018 kolmatta kertaa peliriippuvaisten sul-

jettu ryhmä. Ryhmä kokoontui 10 kertaa kerran viikossa noin kahden tunnin ajan 

Turun A-klinikan tiloissa ja siihen osallistui 13 asiakasta 25-vuotiaasta ylöspäin. 

Ryhmän aikana osa osallistujista tippui pois, mutta se on aina odotettavissa. Osal-

listuin itse ryhmään kaksi kertaa kuuntelijaoppilaan roolissa. Turun Nuorisoase-

malla samanlaista ryhmää on järjestetty muutamia kertoja 16–25-vuotiaille, mutta 

tämä rajattiin pois, sillä muuten tutkimuksesta olisi tullut liian laaja. Nuorisoaseman 

ryhmään oli myös tekeillä toinen tutkimus, joten asiakkaita ei haluttu kuormittaa 

liikaa. 

Ryhmässä käytettiin erilaisia harjoituksia sekä tehtäviä, joista osa oli otettu Kult-

tuurisensitiivisestä käsikirjasta ongelmapelaajien tukemiseen, näiden tehtävien ja 

harjoitusten tarkoituksena oli herätellä ryhmäläisiä pohtimaan omaa pelaamistaan 

sekä siihen liittyviä käyttäytymis- ja toimintamalleja.  

Ryhmän ensimmäisellä tapaamiskerralla pureuduttiin ryhmän sääntöihin sekä pe-

laamisen hyötyihin ja haittoihin. Ryhmäläiset saivat kotitehtäväksi miettiä, mil-

liaisa hyötyjä ja haittoja heidän pelaamisensa aiheuttaa. Toisen tapaamisen aiheena 

keskityttiin pelaamista aiheuttaviin ärsykkeisiin ja tarkoituksena oli miettiä, mitkä 
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ovat ne ärsykkeet itsessään, jotka aiheuttavat pelaamista. Kotitehtävän ryhmäläisten 

tuli miettiä pelihalujaan ja sitä, millaisissa tilanteissa pelaamiseen päädyttiin. Kol-

mannella tapaamisella pohdittiin muutosta ja sen eri vaiheita sekä retkahdusta ja 

sen mahdollista estämistä. Seuraavassa tapaamisessa aiheena oli ajatusansat eli hai-

talliset ja ’’väärät’’ ajatusmallit, jotka johtavat pelaamiseen.  

Viidennellä tapaamiskerralla kartoitettiin taloutta ja sen tasapainoa. Kotitehtäväksi 

ryhmäläiset saivat pohtia omaa tyytyväisyyttä elämään ja millaisia muutoksia sii-

hen haluaisi tehdä. Kuudes tapaaminen nosti esiin pelaamisen jatkamisen kielteisiä 

ja myönteisiä seurauksia niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. Seuraavalla tapaa-

misella pohdittiin, mitä mukavia asioita voisi tehdä sillä rahalla, joka tällä hetkellä 

kuluu pelaamiseen. Kahdeksannella ryhmäkerralla ryhmään osallistui videopuhe-

lun välityksellä rahapeliriippuvuudesta toipunut pelaaja, joka jakoi ryhmäläisille 

tietojaan sekä kokemuksiaan. Toiseksi viimeisellä kerralla mietittiin, kuinka omaa 

retkahtamistaan voisi estää ja millaisen hätäsuunnitelman itselleen voisi luoda, että 

retkahdusta ei tapahtuisi. Pohdittiin myös tulevaisuutta ja sitä, millaista elämä olisi 

puolen vuoden tai kolmen vuoden kuluttua. Viimeisellä kerralla koottiin ryhmäläis-

ten ajatuksia ryhmästä ja niistä asioista mitä siellä oltiin käsitelty.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Turun A-klinikalla järjestettävään 

peliongelmaisten ryhmään osallistuvien odotuksia, kokemuksia, näkemyksiä sekä 

kehittämisideoita kyseisestä ryhmästä. Ryhmä oli suljettu ryhmä, johon osallistui 

13 henkilöä ja se kokoontui kerran viikossa 10 viikon ajan. Ryhmään osallistujat 

olivat täysi-ikäisiä yli 25-vuotiaita. Turun A-klinikalla on vastaavia ryhmiä järjes-

tetty kaksi kertaa aikaisemmin ja ryhmäläisiltä on kerätty palautetta, mutta laajem-

paa tutkimusta ei ole tehty. Työn tavoitteena oli kerätä A-klinikalle palautetta, joi-

den avulla he voivat kehittää toimintaansa liittyen peliongelmaisten hoitoon ja kun-

toutukseen. Palautteen avulla voidaan kartoittaa kyseisen asiakasryhmän tämän het-

kisiä tarpeita ja miten niihin voitaisiin vastata.  

Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa oli, miten ryhmään osallistuminen vai-

kutti ryhmäläiseen ja miten saatiin apua peliongelman käsittelemiseen. Tutkimuk-

sessa selvitettiin osallistujan odotuksia ja tavoitteita, miten ryhmä tuki kuntoutusta 

ja mitkä olivat ryhmässä merkityksellisimpiä ja tärkeimpiä seikkoja. Haastatteluun 

osallistuneilta kysyttiin myös mahdollisia kehittämisideoita tuleviin ryhmiin.  

Ryhmän alussa toteutettiin kysely, jossa pohdittiin, millaisia odotuksia ja pelkoja 

ryhmään osallistuvalla oli. Kysely toteutettiin eläytymismenetelmää hyväksikäyt-

täen. Kysymykset muotoiltiin tyyliin: 1. Osallistuin Turun A-klinikalla järjestettä-

vään peliongelmaisten ryhmään, ryhmä meni hyvin, mitä tapahtui? 2. Osallistuin 

Turun A-klinikalla järjestettävään peliongelmaisten ryhmää, ryhmä meni huonosti, 

mitä tapahtui? Ryhmän päätyttyä ryhmäläisiä haastateltiin tutkimuskysymysten 

pohjalta. Lopuksi pyydettiin terveisiä tuleville ryhmäläisille. Tutkimukseen osallis-

tuminen oli ryhmäläisille vapaaehtoista.  

Tutkimus toteutettiin Turun A-klinikalla ja tutkimuksen kohteena oli aikuisten pe-

liongelmaisten ryhmä. Turun Nuorisoasemalla järjestetään samanlainen ryhmä 16-

25-vuotiaille, mutta tämä ryhmä päätettiin jättää tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 

muuten tutkimuksesta olisi tullut liian laaja. Nuorisoaseman ryhmään oli myös te-

keillä sillä hetkellä toinen tutkimus, joten asiakkaita ei haluttu kuormittaa liikaa.  
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Vastaavanlaisen tutkimuksen on toteuttanut opinnäytetyönään Minttu Munne 

(2015) Mikkelin A-klinikalle. Hänen tutkimuksensa käsitteli avokuntoutuskurssia, 

johon osallistui niin päihde- kuin peliriippuvaisia. 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivi-

siksi eli laadullisiksi nimitetyt tutkimukset nojautuvat tutkijan omaan ajatteluun ja 

päättelyyn. Ne rakentuvat aikaisemmista tutkimuksista ja teorioista sekä empiiri-

sistä aineistoista. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen (määrällinen) tutkimuksen ero 

on niiden tutkimusasetelmissa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2018). 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tutkimusaineistoa voidaan kerätä monella ta-

valla. Usein kuitenkin valitaan ihmisten kokemukset, jolloin tutkimusaineisto kerä-

tään haastattelemalla. Laadullisen tutkimusmenetelmän menetelmiä ovat haastat-

telu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Yleisesti haastattelut toteutetaan yksilö-

haastatteluina. (Vilkka 2005, 100–101.) 

Laadullisessa tutkimuksessa nousee esiin tutkimuksen ja tulosten luotettavuus eli 

validiteetti. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysoimisessa on vapaammat 

kädet, kuin esimerkiksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan ratkaisujaan sekä oman työnsä luotettavuutta. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on yleensä tutkija itse. Tärkeää 

tutkimuksessa on sen uskottavuus, siirrettävyys, varmuus sekä vahvistuvuus. Pääl-

limmäisenä tutkimuksen arvioinnin taustalla on sen sisältämien väitteiden perustel-

tavuus ja totuudenmukaisuus. (Eskola & Suoranta 2000, 210–212.) 

4.2 Aineiston kerääminen ja käsitteleminen 

Laadullisessa tutkimuksessa yleisimmät aineistonkeruumenetelmä ovat haastattelu, 

kysely ja havainnointi. Näitä voidaan käyttää joko yksittäin tai yhdistelemällä. Ky-

selyn ja haastattelun idea on hyvin yksinkertainen ja sitä on helppo käyttää. Kun 

halutaan tietää mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä tavalla, niin sitä 

on hyvä kysyä. (Tuomi & Anneli 2009, 71–72.) 
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Tavoitteena oli haastatella mahdollisimman monta ryhmään osallistunutta asia-

kasta. Aineisto kerättiin lopulta haastattelemalla viittä (5) ryhmään osallistunutta 

asiakasta. Aineiston keruu tapahtui kahdessa eri vaiheessa, ryhmän alussa toteutet-

tiin kysely (Liite 1.) ja ryhmän lopuksi haastattelu. (Liite 2.) Kyselyllä kartoitettiin 

ryhmään osallistuvien odotuksia ja mahdollisia pelkoja ryhmään liittyen. Kysely 

toteutettiin eläytymismenetelmää hyväksikäyttäen. Eläytymismenetelmä on aineis-

tonkeruun menetelmä, jossa tarkoituksena on lyhyiden esseiden tai tarinoiden kir-

joittaminen tutkijan antamien ohjeiden avulla. Vastaajille annetaan lyhyt kertomus, 

jonka pohjalta mielikuvitusta apuna käyttäen, he kirjoittavat lyhyen esseen. Eläyty-

mismenetelmätarinat eivät kuvaa välttämättä totuutta vaan ovat mahdollisia ajatuk-

sia siitä, mikä saattaa toteutua tai mitä merkitystä erilaisilla asioilla on. (Kajaanin 

ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöpankki 2018.) 

Kysely ja haastattelut olivat luottamuksellisia ja ryhmäläisille vapaaehtoisia. Haas-

tattelussa ryhmäläinen sai tuoda esiin ajatuksiaan ryhmästä, miten se oli häntä tu-

kenut ja mikä ryhmässä oli ollut merkittävää kuntoutuksen näkökulmasta. Haasta-

teltaville annettiin myös mahdollisuus kertoa kehittämisideoita tulevia ryhmiä aja-

tellen. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna eli puolistrukturoituna haastatte-

luna. Teemahaastattelussa edetään keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja nii-

hin liittyvien tarkentavien kysymysten avulla. Tärkeää on, että ei kysytä mitä ta-

hansa, vaan pyritään saamaan merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen 

ja ongelmanasettelun mukaisesti. (Tuomi & Anneli 2009, 75.)  

Aineiston keräämisen jälkeen litteroin haastatteluni tekstimuotoon. Litteroinnilla 

tarkoitetaan esimerkiksi nauhoitetun puhemuotoisen aineiston puhtaaksi kirjoitta-

mista. Aineiston litteroinnissa ei ole yksiselitteistä ohjetta, se riippuu tutkimusot-

teesta sekä tutkimustehtävästä, kuinka tarkkaan siihen kannattaa ryhtyä. (Hirsijärvi 

& Hurme 2001, 138–139.) 

Aineistoa analysoidessani käytin sisällönanalyysinä teemoittelua. Teemoja eli kes-

keisiä aiheita muodostetaan useimmiten aineistolähtöisesti etsimällä tekstimassasta 

sen eri haastatteluja, vastauksia tai kirjoitelmia yhdistäviä (tai erottavia) seikkoja. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2016). 
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4.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Pyrin eettiseen toimintaan tutkimusta tehdessäni hakemalla tutkimuslupaa A-kli-

nikkasäätiöltä sekä allekirjoittamalla vaitiolosopimuksen ja sitoutumalla siihen. 

Haastateltaville kerroin saatekirjeessä (Liite 3.) opinnäytetyöni tavoitteista, haas-

tattelujen nauhoittamisesta sekä aineiston käsittelemisestä. Pyysin jokaiselta haas-

tateltavalta kirjallista lupaa haastatteluun osallistumisesta (Liite 4.). Heillä oli myös 

oikeus olla osallistumatta tai keskeyttää tutkimukseen osallistuminen, eikä sillä ol-

lut vaikutusta heidän saamaansa hoitoon tai jatkoon ryhmässä. Opinnäytetyötä kir-

joittaessani huolehdin siitä, että yksikään asiakas tai työntekijä ei ole tunnistetta-

vissa. Aineistonanalyysin ollessa valmis, haastatteluiden äänitteet ja kyselylomak-

keet tuhottiin. 

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana siitä syystä, että tutkimukseen osallistuneet 

olivat vapaaehtoisia ja heillä oli tieto etukäteen siitä, mihin tutkimuksella pyritään. 

Kuitenkin otanta oli pieni, ryhmään osallistui alun perin 13 asiakasta, joista osa 

tippui ryhmän aikana pois, mutta tutkimukseen osallistuneiden määrä jäi pieneksi. 

Tästä syystä tulokset eivät ole yleistettävissä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet ei-

vät myöskään vastanneet ryhmän alussa toteutettuun kyselyyn.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Ryhmän alussa toteutettiin kysely eläytymismenetelmää hyväksikäyttäen. Kysy-

mykset olivat: 1. Osallistuin Turun A-klinikalla järjestettävään peliriippuvaisten 

ryhmään. Ryhmä oli onnistunut, mitä siellä tapahtui? 2. Osallistuin Turun A-klini-

kalla järjestettävään peliriippuvaisten ryhmään. Ryhmä oli epäonnistunut, mitä 

siellä tapahtui? Näiden kysymysten perusteella haluttiin kartoittaa ryhmään osallis-

tuvan odotuksia ja mahdollisia pelkoja ryhmään liittyen. Tutkimukseen osallistu-

neista viidestä ryhmäläisestä neljä vastasi näihin kysymyksiin. Osalta vastaukset 

olivat niukkoja, jota saattaa selittää kysymysten luonne ja ne saattoivat jäädä vas-

taajille epäselviksi.  

5.1 Ryhmä oli onnistunut, mitä siellä tapahtui?  

Vastaajia tähän kysymykseen oli 4. Ilmaisuja tuli kyselyn pohjalta yhteensä 19 kap-

paletta.  (Kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Onnistunut ryhmä.  

Keskustelu. Kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä ryhmä olisi onnistunut, jos 

siellä olisi hyvää ja avointa keskustelua. Keskustelun avulla voidaan purkaa omia 

Onnistunut 
ryhmä

(19)

Keskustelu

(6)

Tulevaisuus

(5)

Vertaistuki

(4)

Elämänhallinta

(4)
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kokemuksia, mutta myös kuulla muiden ajatuksia ja näkökulmia, joiden avulla saa-

daan myös uutta perspektiiviä omaan peliongelmaan.  

’’Keskustelu oli avointa ja soljuvaa. Tuli fiilis, että ihmiset laittoivat itsensä 

oikeasti likoon.’’ 

’’Ryhmässä keskusteltiin hyvin avoimesti ja mielestäni se auttoi myös omien 

tunteiden käsittelyssä.’’ 

Tulevaisuus. Ryhmän avulla saatiin positiivista kuvaa tulevaisuudesta ja siitä, että 

peliriippuvuudesta on mahdollista päästä eroon.  

’’Saavutin ryhmän avulla tavoitteeni ja vakautin pelaamattomuuden elä-

mäntavakseni.’’  

’’Itse ajattelen ryhmän jälkeen, että oli ongelma mikä tahansa niin se on 

ratkaistavissa.’’ 

Vertaistuki. Vertaistuki ja sen merkitys nousi esiin kolmella kyselyyn vastanneista. 

Se nähtiin tärkeänä ja samalla myös ryhmään osallistuneiden sitoutuminen ryhmään 

koettiin tarpeellisena. 

 ’’Toiveena olisi, että saisin apua, ajatuksia ja vertaistukea.’’ 

’’Helpottaa omaa oloa, esim häpeän tunnetta, kun huomaa ettei ole ongel-

miensa kanssa yksin.’’ 

’’Ryhmän jokainen jäsen oli sitoutunut lopettamaan pelaamisen ja muutta-

maan pelitottumuksiaan.’’ 

Elämänhallinta. Ryhmästä toivottiin konkreettisia neuvoja sekä ratkaisuja pelaami-

sen lopettamiseen sekä elämänhallintaan.  

’’Ryhmä tuki jokaista jäsentään elämänmuutokseen ja ymmärsi jokaisen 

kohtaamia vaikeuksia.’’ 
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’’Ryhmässä käytiin läpi myös konkreettisia toimia, jotka auttavat elämän-

hallinnassa ja peliongelmien hallinnassa.’’  

Ryhmältä toivottiin eniten vertaistukea sekä hyvää ja avointa keskustelua. Ryh-

mässä on mahdollisuus jakaa ja kuulla tarinoita pelaamisesta ja ongelmista ilman 

syyllistämistä. Häpeä poistuu, kun koetaan ja nähdään muidenkin kamppailevan sa-

mojen ongelmien kanssa. Ammattilaiset tarjoavat myös konkreettisia keinoja sekä 

niin välineitä pelaamisen hallitsemiseen. (Lund 2010, 141.) 

5.2 Ryhmä oli epäonnistunut, mitä siellä tapahtui? 

Vastaajia tähän kysymykseen oli 4. Kyselyn pohjalta ilmaisuja tuli 11 kappaletta. 

(Kuvio 2.) 

 

Kuvio 2. Epäonnistunut ryhmä.  

Osallistujat. Ryhmä olisi koettu epäonnistuneeksi, jos ryhmän osallistujat eivät 

olisi sitoutuneita elämänmuutokseen tai he eivät ottaisi ongelmaansa vakavasti. Pe-

lättiin myös ryhmän kutistumista viikko viikolta pienemmäksi. 

’’Tuntui ettei suurin osa ottanut ongelmaansa vakavasti tai olivat kehitys-

kielteisiä..’’ 

Epäonnistunut 
ryhmä

(11)

Keskustelu

(4)

Osallistujat

(4)

Elämänhallinta

(3)
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’’Osallistujat olivat haluttomia tekemään elämänmuutoksia.’’ 

’’Ryhmä kutistui viikko viikolta ja olin lopulta ainut osallistuja.’’ 

Keskustelu. Samoin kuin onnistuneessa ryhmässä, niin myös epäonnistuneessa ryh-

mässä nousi esiin keskustelun merkitys. Vastauksissa tuotiin esiin se, kuinka avoi-

muuden puute sekä kehää kiertävät ja ohi aiheesta menevät keskustelut tekisivät 

ryhmästä huonon. 

 ’’…keskustelut ja ryhmän asenne kiersivät kehää.’’ 

 ’’Aikaa kului hukkaan tyhjän jauhamiseen ja naureskeluun.’’ 

’’Jos ryhmä olisi mennyt huonosti, niin yksi iso syy olisi varmasti ollut avoi-

muuden puute.’’ 

Elämänhallinta. Elämänhallinta koettiin tässäkin kysymyksessä tärkeäksi. Se nousi 

esiin siten, että pelaaminen ei vähentynyt eikä ongelmaan saatu apua ryhmän avulla.  

 ’’Käyntien edetessä ongelma ei poistu.’’ 

’’Koen turhautuneisuutta siitä, että hukkasin aikaa, enkä saanut apua elä-

mänmuutokseen. Koen pelien olevan yhä akuutti uhka arjessani, en ole 

päässyt niistä yli.’’  

Volberg (2001) on tutkimuksessaan todennut, että kaikki pelaajat eivät koskaan 

pysty lopettamaan pelaamistaan. Kuitenkin tärkeää kuntoutuksessa ja ryhmässä on 

antaa tukea elämänhallintaan ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen. 

Sitoutuneisuus ryhmään ja avoin keskustelu ovat avainasemassa ryhmän onnistu-

miseen tai epäonnistumiseen. (Huotari 2007, 53, 92.) 

Mahdollisesti onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen ryhmään vaikutti monet sa-

manlaiset asiat. Esimerkiksi keskustelu (hyvä tai huono) nousi esiin molemmissa 

vaihtoehdoissa, se koettiin merkittäväksi seikaksi siinä, onko ryhmä onnistunut vai 

ei. Myös elämänhallintaan vaikuttavat asiat olivat merkittäviä molemmissa kysy-

myksissä. Ryhmältä toivottiin apua pelaamisen vähentämiseen tai lopettamiseen ja 
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jos sitä ei saatu, olisi ryhmä ollut epäonnistunut. Ryhmä olisi ollut myös epäonnis-

tunut, jos osallistujat eivät olisi tarpeeksi sitoutuneita ryhmään. Tämä ei noussut 

esiin hyvän ryhmän kriteereissä samalla tavalla, mutta vertaistukea sekä jo edellä 

mainittua hyvää keskustelua peräänkuulutettiin ja niitä pidettiin erityisen tärkeänä. 

5.3 Haastattelu 

Ryhmän päätyttyä tutkimukseen osallistuneita haastateltiin siitä, kuinka ryhmä oli 

loppujen lopuksi sujunut. Näiden kysymysten avulla haluttiin antaa ryhmäläisille 

mahdollisuus jakaa omat mielipiteensä ryhmästä ja sen vaikutuksesta sekä antaa 

arvokasta tietoa A-klinikalle tulevaisuuden ryhmiä ajatellen. Jokaiselle haastatelta-

valle tämä ryhmä oli ensimmäinen, johon he olivat osallistuneet. Haastatteluun 

osallistui 5 ryhmäläistä ja neljä haastattelua toteutettiin puhelimitse ja yksi sähkö-

postilla. Tarkoitus oli aluksi haastatella kasvotusten, mutta aikataulujen sopimisen 

vaikeuden tähden päädyttiin tekemään ne puhelimitse.  

5.4 Odotukset ja tavoitteet 

Ensimmäisenä kysyttiin ryhmäläisen odotuksia ja tavoitteita ryhmästä sen alkaessa. 

Vastaajia tähän kysymykseen oli 5. Ilmaisuja nousi esiin yhteensä 14. (Kuvio 3.) 

Kuvio 3. Odotukset ja tavoitteet ryhmän alkaessa.  
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Muut ryhmäläiset. Eniten ilmaisuja keräsi muut ryhmäläiset, joka sisälsi jännityk-

sen siitä, kuinka iso ryhmä on, millaisia ihmisiä siinä on ja kuinka sitoutuneita he 

ovat ryhmään. Haastatteluista nousi esiin se, kuinka toivottiin samankaltaisuutta 

sekä vertaistukea ryhmäläisiltä.  

’’ No sanotaan et semmoset odotukset et et tota, toki niinku sanotaan et jon-

kun verran jännitti oli vielä siinä kohdassa semmonen vähä niinku arka juttu 

ittelleki mennä niinku tuntemattomille kertomaan siit omasta kokemuksesta, 

et edellisillä kerroilla nii noista ryhmistä nii tota moni on lopettanu kesken 

kaiken ja sillä tavalla et oli vähä semmonen tietynlainen pelko siit et mitä 

jos kukaan ei oo tosissaan sitte paisi itse.’’ 

’’ …halusin semmosen porukan kanssa olla jossa puhutaan pelkästään siitä 

peliriippuvuudesta ja halusin kuulla samankaltasii kokemuksia.’’ 

’’Jännitti vähä, kyl se on helpompaa kahdestaa, ei sen ihmeempiä mä oon 

vähä ujo, nii jännitti se ryhmän koko ja ne muut.’’ 

Ryhmä. Ryhmältä itsessään odotettiin apua ja tukea peliongelmaan. Haastattelussa 

nousi esiin se, onko mahdollista ryhmän avulla olla pelaamatta tai saako sitä vähen-

nettyä. Ryhmästä toivottiin myös uusia ja erilaisia näkökulmia pelaamiseen ja peli-

riippuvuuteen.  

’’ …et saaks sieltä oikeesti semmost niinku tukea omaan pelaamattomuu-

teen vai onks se semmost et vaik jotku pääse sinne kertomaan kiiluvin silmin 

jotain pelijuttui ja sit alkaa niinku itteeki kiinnostamaan ne.’’ 

’’ ...oikeestaa tää se oli semmone kokeiluluontone juttu, et mä halusin tes-

tata itteeni et kuin paljo mun tekee mieli pelata jos mä käyn semmoses ryh-

mässä. Mä halusin testata itteeni et miten se onnistuis tää aika (olla pelaa-

matta).’’ 

’’ …halusin saada vähä uusii näkökulmii siihen (peliriippuvuuteen) ja ha-

lusin kuulla muiden peliriippuvaisten kokemuksia.’’ 
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Ei odotuksia tai tavoitteita. Kaikilla ei ollut minkäänlaisia odotuksia tai tavoitteita 

ryhmän alkaessa vaan ryhmä avautui paremmin vasta ensimmäisellä tapaamisker-

ralla.  

’’ Kuule, eihä eihän mulla ollu sil taval mitää ajatust siit mitä se on, mim-

mosii ihmisii sinne tulee, mimmosii ongelmii niil on. Vasta sen ensimmäisen 

esittelyn jälkee vähä selvis et nää on samanlaisis ongelmis ollu ku minä.’’ 

’’ Ei ollu suuria odotuksia ryhmästä, mutta jo ensimmäisen käynnin jälkeen 

huomasin paljon samankaltaisuutta ja samoja ongelmia ja tilanteita.’’ 

Suurimmalla osalla vastaajista ei noussut selkeitä tavoitteita ryhmän alkaessa. Ryh-

mään saatettiin mennä hieman kokeiluluontoisesti, kaikille tutkimukseen osallistu-

neille ryhmä oli ensimmäinen missä he olivat olleet mukana. Kolme vastaajaa nosti 

kuitenkin esiin sen, että haluaa lopettaa tai vähentää pelaamista. Samat asiat, kuin 

aikaisemmissa kohdissa eli vertaistuki ja ryhmäläisten sitoutuminen ryhmään näh-

tiin tärkeänä ja sitä odotettiin jännityksellä.  

5.5 Ryhmän merkityksellisyys 

Seuraavaksi kysyttiin, mikä oli ryhmässä merkityksellisintä ja tärkeintä. Vastaajia 

tähän kysymykseen oli 5. Ilmaisuja tähän kohtaan tuli 15 kappaletta. (Kuvio 4.)  
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Kuvio 4. Merkityksellisintä ja tärkeintä ryhmässä.  

Vertaistuki. Vastauksissa nousi selkeästi esiin merkityksellisimpänä se, että sai ja-

kaa oman kokemuksensa, mutta samalla sai kuulla myös muiden kokemuksia ja 

niistä voitiin keskustella yhdessä. Muiden kokemuksien kuuleminen helpotti omaa 

oloa, ettei ollut ainoa, joka kärsii peliongelmasta, vaan muutkin olivat samassa ti-

lanteessa. Ryhmässä ympäristö oli salliva ja tärkeänä pidettiin sitä, ettei ketään 

syyllistetty tekemisistään. 

’’Nii no kyl mä sanoisin et merkityksellisintä oli se, et ku sai oikeesti sen 

koko oman niinku kokemuksen ja tarinan niinku kertoo muille ihan sil taval, 

et ei tuu mitää semmosia niinko erikoisempii syyttelyjä et kui sä teet nii tai 

et sä oot tehny tyhmästi tai muuta..’’ 

’’ No varmasti se nää toisten kokemuskset ja nää et mistä ne on alkanu ja 

mitä on tapahtunu.’’ 

’’ Se et ku kuuli muiden tarinoita, et ei oo ainoo ihmine et täs on muitaki 

kenel on samallaisia ongelmia ollu.’’ 

’’ ...kyl se merkityksellisin asia oli varmaa se […] vertaisten niinku koke-

mukset ja kokemusten kuunteleminen ja niiden keskustelujen seuraaminen.’’ 

Ongelmien ratkaisu. Kahden haastateltavan vastaukista nousi esiin ryhmän antamat 

keinot ja neuvot ratkaista ongelmia. Myös keskustelut koettiin sellaisia, että ne sai-

vat prosessoimaan omaa ajattelua ja sen myötä muuttamaan omaa toimintaa. 

Merkityksellisintä 
ja tärkeintä 
ryhmässä

(15)

Vertaistuki

(12)

Ongelmien 
ratkaisu 

(3)



  32 

’’ ...ja sit samalla myöski niinku asioita prosessoi aktiivisesti koko ajan 

niide keskustelujen takia, nii sit mä aloin tajuumaan pikkuhiljaa et mitä 

kaikkee mullaon ikäänku semmosina […] niinku pahoinvoinnin lähteinä 

mitä sitte pelamaisella lähti purkamaan. Et sit mä on niinku tässä työstäny 

just niitä pahan lähteitä pois päiväjärjestyksestä. 

’’ …haimme ratkaisuja samaan ongelmaan kaikki sielä ja siihen toi ryhmä 

anto kyl hyviä ohjeita.’’ 

Vastauksissa nousi selkeästi merkittäväksi seikaksi vertaistuki sekä mahdollisuus 

jakaa omaa tarinaa, mutta myös kuulla muiden kokemuksia samasta asiasta. Yh-

dessä vastauksessa todettiin merkittäväksi myös se, että omaa tarinaa voitiin jakaa 

ilman syyllistämistä tai moralisointia. Tärkeää oli kokemus siitä, ettei ole ainoa, 

jolla on ongelmia, vaan kaikki painivat saman asian kanssa. Yksi vastaus nosti 

myös esiin ryhmätapaamisen, jossa oli ollut videopuhelun välityksellä mukana ko-

kemusasiantuntija. Tämä oli rohkaissut ja antanut myös hyviä uusia näkökulmia ja 

vinkkejä oman peliongelman hallitsemiseen.  

Lundin (2010, 141) mukaan vertaistuella on suuri merkitys kuntoutumisessa sekä 

häpeästä irti pääsemisessä. Ryhmässä on mahdollista keskustella rahapeliriippu-

vuudesta sen oikeilla nimillä, ilman syyllistämistä tai moralisointia. Rahapeliriip-

puvaiselle on hyvin tärkeää nähdä ja kokea, ettei ole ainoa, joka kärsii pelaamisen 

haitoista. Kuitenkin hän painottaa, että pelkästään vertaistuki ei yksin auta ja ryh-

miin tarvitaan ammattitaitoiset vetäjät. Ryhmän vetäjät saivatkin kaikilta paljon kii-

tosta ammattitaidostaan. 

5.6 Miten ryhmä tuki kuntoutumista? 

Haastateltavilta kysyttiin, kuinka he kokivat ryhmän tukeneen kuntoutumista ja pe-

liriippuvuudesta irti pääsemistä. Vastaajia tähän kysymykseen oli 5. Ilmaisuja tuli 

yhteensä 14. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Miten ryhmä tuki kuntoutumista.  

Ryhmä tuki. Ryhmä koettiin tukeneen kuntoutumusta pääsääntöisesti hyvin. Kun-

toutusta tukevana asiana koettiin esimerkiksi se, että ryhmä järjestettiin kerran vii-

kossa pitkäjänteisesti ja ’’siihen oli osallistuttava’’. Kahdessa ilmaisussa nousi 

esiin, kuinka ryhmän teemat olivat hyviä ja kuinka niistä sai vinkkejä sekä neuvoja 

omaan päivittäiseen elämään.  

’’…kyllä ryhmästä tuli paljon hyviä konsteja pieniä asioita päivittäisiä apu-

konsteja.’’ 

’’Mun mielestä se tuki sitä hyvin ja siel oli hyviä teemoja.’’ 

’’ .. et oli se tietty aika viikosta ku meni sinne ja sen tiesi ja asennoitu siihe, 

nii se jotenki autto.’’ 

’’ kyl mä koen et […] että kyl toi on niinku verrattavissa siihen ku oon mä 

käyny aikasemmin psykologin kans puhumassa  […] ja tota totesin et kyl täl 

on enemmän positiivisemmat vaikutukset ku sil psykologilla käymisellä ku 

psykologilla kävin vaan 5 kertaa  sillon, et kyl siitä (rymästä) saa paljo pi-

demmän aikajänteen ja sai niinku itte tehdä […] viikottaista semmosta 

niinku itsereflektioo.’’ 
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Itsessään tapahtuneet muutokset. Tämä teeman ilmaisuissa nousi esiin, kuinka 

ryhmä sai ajattelemaan ja pohtimaan omaa pelaamista sekä sen haittoja ja seurauk-

sia. Tärkeänä yhdessä ilmaisussa nousi esiin se, kuinka itselleen täytyy olla rehelli-

nen ja pyrkiä avoimesti tunnustamaan, jos esimerkiksi retkahdusta on tapahtunut. 

Ongelman myöntäminen ja rehellisyys varsinkin itseään kohtaan ovat ratkaisevassa 

asemassa kuntoutumisen onnistumisessa. 

’’Kyl se tuki hyvin paljon et pisti ajattelemaan, kun ei sielt voi mitää rahal-

lista hyötyy saada ainoo on se pieni jännitys, kyl se pisti ajatttelmaa et kyl 

tän on loputtava.’’ 

’’ …se autto itteensä tiedostamaan sen haitallisuuden ja mitä siitä pelaami-

sesta seuraa, et kyl mä koin et jos mä en ois ollu kurssilla mukana ni teho 

ei ois ollu läheskään yhtä hyvä ku sen ryhmän kanssa.’’ 

’’ …ei ollu pakollista mut oli suotavaa kertoo jos oli retkahtanu […] tai 

sillee niinku et siin sai vähä itteensä sillä tavalla kohdata et kertooko rehel-

lisesti niinku niist jutuista vai vähätteleeks niitä vai kertooks ne ihan reh-

disti, ku se rehellisyys on se tärkein juttu.’’ 

Pelaamattomuus. Kolmessa ilmaisussa tuotiin esille se, kuinka ryhmä on tukenut 

pelaamattomuudessa tai pelaamisen vähentämisessä ja kuinka helposti olisi voinut 

sortua pelaamaan ilman ryhmän tukea. 

’’ No tota kyl se tuki hyvin et, jos mä en olis siihen kurssille osallistunu ni 

olisin varmasti pelannu enemmän, se anto niinku eväitä siihen pelaamatto-

muuteen.’’ 

’’ Iha hyvi (ryhmä tuki), on se (pelaaminen) vähentyny sen jälkee.’’ 

’’Tarkotus on et pääsee kokonaa pelaamisesta ja on tää (ryhmä) auttanu 

siin.’’ 

Neljä vastaajista koki, että ryhmä tuki erittäin hyvin kuntoutumista ja jos ei auttanut 

lopettamaan pelaamista, niin ainakin vähentämään sitä. Koettiin hyvänä se, että 
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ryhmä pidettiin kerran viikossa ja silloin pääsi purkamaan menneen viikon murheet 

ja seuraavaan ryhmätapaamiseen jaksettiin tsempata pelaamatta. Ryhmässä on tär-

keää ja kuntoutusta tukevaa se, että on itselleen ja muille rehellinen. Muut ryhmä-

läiset osaavat myös olla kriittisiä ja havaita, jos toinen ryhmäläinen ei ole rehellinen 

tai kaunistelee tilannettaan.  Muilta erivaiheessa olevilta pelaajilta voi saada myös 

hyviä vinkkejä ja toimintamalleja pelaamisen ehkäisemiseksi. Ryhmässä keskus-

telu tuo uusia näkökulmia pelaamiseen ja se poistaa myös häpeän tunnetta ja tekee 

tilanteesta sekä omasta kokemuksesta normaalin. Lundin (2010, 141) mukaan ryh-

mässä saa ja pitää olla oma raadollinen itsensä, vain sen kautta voi saavuttaa onnis-

tumisen.   

5.7 Miten ryhmää voisi kehittää? 

Haastatteluun osallistuneilta kysyttiin mielipidettä siihen, kuinka ryhmää olisi voi-

nut kehittää. Vastaajia tähän kysymykseen oli 5. Ilmaisuja tuli 15 kappaletta. (Ku-

vio 6.) 

Kuvio 6. Miten ryhmää voisi kehittää.  

Ryhmä. Tässä teemassa nousi kehittämisideoita liittyen ryhmään ja sen toimimi-

seen. Ryhmään toivottiin enemmän erilaisten hoitomuotojen läpikäymistä ja testaa-

mista. Toivottiin myös, että ryhmän säännöt käytäisiin paremmin läpi ryhmän 

alussa ja tässä painotettaisiin sitä, että jokaisella on puheenvuoro ja kun yksi puhuu, 
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muut kuuntelevat. Tärkeänä pidettiin sitä, että kaikki ryhmässä olijat osallistuisivat 

keskusteluun ja kaikilla olisi oma puheenvuoro. Yksi haastateltava nosti esiin myös 

tarpeen tutkimus- ja faktatiedolle peliriippuvuudesta ja riippuvuuksista yleensä, 

joita voitaisiin käsitellä esimerkiksi ryhmän alussa.  

’’ Olis ollu kiva jos ois ollu erilaisia hoito- ja terapiamuotoja enemmän, et 

taideterapiaa oli ja akupunktio piti olla mut sitä ei sit ollukaa.’’  

’’ Ehkä siin kurssin alussa vois paremmin käydä säännöt läpi […] ja et olis 

aina yks puhuja ja muut kuuntelee, muuten se rikkoo et se oli välillä hirveen 

hajanaista (keskustelu) et hukku se aihe.’’ 

’’ Muutamalla ensimmäisellä käynnillä voisi olla kaikilla omat puheenvuo-

rot, koska meillä oli kanssa ujoja tapauksia jotka varmasti tarvi apua siinä 

missä muutkin mutta olivat hiljaa kun ei ollut pakko keskustella luulen että 

siinä osa syy kurssin keskeyttämis määrissä niin sanotusti kaikki mukaan 

leikkiin.’’ 

’’ Ehkä tota ehkä sii vois olla vähä ennemä […] käydä läpi semmosta tutki-

muksiin perustuvaa tietoo peliriippuvuusta sii alussa, ja sit vois olla 

[…]semmosta tietopakettii kerätä siihen alkuun et semmost teoriaa ja fat-

kaa (peliriippuvuudesta), ja ylipäätää riippuvuudesta puhua sillee yleisellä 

tasolla.’’ 

Osallistujat. Kuudessa ilmaisussa nostettiin esiin ryhmään osallistujien valinta ja 

sen kehittäminen. Kahdessa ilmaisussa toivottiin, että ryhmään valittaisiin sitoutu-

neempia osallistujia ja sellaisia, jotka olisivat tosissaan ja pyrkisivät aktiivisemmin 

rahapeliongelmasta eroon. Yksi haastateltavista ehdotti ryhmien tarkempaa jaotte-

lua, esimerkiksi enemmän samankaltaisessa tilanteessa ja samanlaisista lähtökoh-

dista olevia samaan ryhmään.  Keskusteluista toivottiin myös sellaisia, että ne eivät 

menisi liikaa asian ulkopuolelta tai ettei aikaa kuluisi turhaan naureskeluun. 

’’ Ryhmään sitoutuminen ois tärkeetä, jos jollain tavalla sais samansorttisii 

pelaajii ja samanlaisia ryhmään et lähtökohdat pitäis olla enemmän saman-

laiset.’’ 
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’’ ...ja et valita semmoset ihmiset porukkaan jotka on sitoutuneita ja tosissaa 

halukkai kehittää itteensä.’’ 

’’ no jonku verran ne vaihteli ne jutut et sillee et siel oli joukossa selkeesti 

sellasia huomas et ei ollu ajatukset siin aiheessa et […] välillä toi piti par-

haansa mukaan terapeuttien suitsia sitä keskustelua et meni vähä asiatto-

muuksiin ja naureskeluu.’’ 

Tämän kysymyksen avulla haluttiin kerätä tietoa tulevaisuuden ryhmiä ajatellen. 

Ryhmään oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja se koettiin kuntoutusta tukevana, kah-

delta haastatteluun vastanneista ei tullut kehittämisideoita ollenkaan. Ryhmän ve-

täjiä kiiteltiin hyvästä toiminnasta sekä ammattimaisuudesta. Kehittämistä löytyi 

eniten ryhmäläisten valinnassa ja ryhmään osallistujien sitoutumisessa sekä keskus-

telujen rajaamisessa. Tärkeänä pidettiin, että kaikki osallistuisivat keskusteluun, 

mutta jokainen vuorollaan ja turhat naureskelut jäisivät pois. Sitoutuneisuus ryh-

mään ja avoin keskustelu ovat avainasemassa ryhmän onnistumiseen tai epäonnis-

tumiseen (Huotari 2007, 53, 92). Tämä tukee aikaisempia vastauksia siitä, kuinka 

tärkeää keskustelut ja sitoutuneisuus ryhmään ovat.  

5.8 Terveiset tuleville ryhmäläisille 

Lopuksi kaikkia haastateltavia pyydettiin lähettämään terveisiä mahdollisille tule-

ville ryhmäläisille ja sellaisille, jotka pohtivat kannattaako ja uskaltaako ryhmään 

osallistua.  

’’ Tuleville sanon että paras apu on, että osallistuu keskusteluihin ja kom-

mentoi.’’ 

’’ Semmosii terveisiä et kannattaa sitoutua ryhmään, et muutoksii ei välttä-

mättä tuu heti ekalla viikolla, mut kannattaa olla kärsivällinen. Ja sit kans 

et rehellisyys alustapitäen et se ei toimi jos tulee niinku epärehellisenä et 

yrittää olla avoin ja rehelline itellee ja muille alusta asti.’’ 

’’ Eihän sii, sii pitää vaa luottaa itteensä et täst selviää täst peliongelmasta. 

[…] sielt saa apua, ittestä se on lähdettävä […] mut se apu on hiton tärkee 
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siinä, et pystyy funtsii tän et mitä mä oon tehny, miks mä oon alkanu pe-

laama. Se vertaistuki siellä (ryhmässä) kuulee muitten kokemuksii, mun mie-

lest se on aika tärkeet.’’ 

’’ Kannattaa käydä ainaki kokeilemas,sen sit itte tietää, osittain se oli 

helppo osittain se oli vaikee puhuu […] ku oli muit ympärillä, mut jokane 

tavallaa.’’ 

’’ No semmosii että tota jos koet että pelaaminen haittaa tai ajoittain haittaa 

nii kannattaa tulla sinne kurssille ennakkoluulottomasti mukaan […] et jos 

niinku tavallaan miettii et onko tää ongelma tai jos pelaamine ei oo enää 

hauskaa, ni kannattaa tulla kattoo et siihen ei oo pakko jäädä et jos ei se 

itelle sovikaan.’’  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että ryhmään kannattaa osallistua avoimin 

mielin. Tärkeää on luottaa itseensä ja olla kärsivällinen, sillä toipuminen on pitkä 

prosessi. Ryhmään kannattaa sitoutua alusta asti ja oleellista on olla itselleen ja 

muille rehellinen. Keskusteleminen, oman tarinan jakaminen sekä muiden tarinoi-

den kuunteleminen ovat ryhmän parasta antia, vertaistuen merkitystä ei voi olla ko-

rostamatta liikaa. Jos pelaaminen on haitaksi itselleen tai muille, niin ryhmää kan-

nattaa ehdottomasti kokeilla.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Turun A-klinikalla järjestetty raha-

peliriippuvaisten ryhmä vaikutti ryhmäläiseen ja miten saatiin apua peliongelman 

käsittelemiseen. Lisäksi haastattelussa haluttiin selvittään, mitkä seikat olivat ryh-

mässä merkittävimpiä ja miten tulevia ryhmiä voisi mahdollisesti kehittää. 

Ryhmä koettiin pääasiallisesti erittäin toimivana sekä kuntoutusta tukevana. Ryhmä 

oli jokaiselle haastateltavalle uusi kokemus, joten se jännitti alkuun kaikkia. Odo-

tuksia tai tavoitteita ei kauheasti asetettu vaan lähdettiin testaamaan, kuinka ryhmä 

voisi auttaa. Kolme vastaajaa nosti kuitenkin esiin halun lopettaa tai vähentää pe-

laamista. Ryhmältä toivottiin vertaistukea sekä hyviä ja ongelmaan pureutuneita 

keskusteluja. Alkukyselyn puitteissa nousi esiin molemmin puolin toive siitä, että 

ryhmäläiset olisivat sitoutuneita ryhmään ja keskusteluista saisi uusia näkökulmia 

omiin ongelmiin ja helpotusta häpeän kokemukseen.  

Vertaistuki nousikin melkein jokaisessa kysymyksessä ja jokaisen haastateltavan 

suusta esiin. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa ja kuulla tarinoita pelaamisesta ja 

ongelmista ilman syyllistämistä tai moralisointia. Häpeä poistuu, kun koetaan ja 

nähdään muidenkin kamppailevan samojen ongelmien kanssa. Tämä oli toteutunut 

kaikkien haastatteluun vastanneiden osalta ja kaikki pitivät vertaistukea merkittä-

vimpänä asiana. Vertaistuen vaikuttavuudesta ei ole juurikaan tutkimuksia, mutta 

se nousee vahvasti esiin riippuvaisten puheissa ja kokemuksissa. Ammattilaiset tar-

joavat myös konkreettisia keinoja sekä välineitä pelaamisen hallitsemiseen. Näitä 

konkreettisia keinoja ja välineitä elämänhallintaan toivottiin ja saatiinkin osaltaan 

ryhmän avulla. 

Kaikki pelaajat eivät koskaan pysty lopettamaan pelaamistaan. Kuitenkin tärkeää 

kuntoutuksessa ja ryhmässä on antaa tukea elämänhallintaan ja pelaamisesta aiheu-

tuvien haittojen vähentämiseen. Sitoutuneisuus ryhmään ja avoin keskustelu ovat 

avainasemassa ryhmän onnistumiseen tai epäonnistumiseen. (ks. luku 5.2.) Osa 

haastatteluun vastanneista totesi, että kaikki ryhmään osallistuneet eivät vaikutta-

neet olevan tosissaan tai aikeissa lopettaa pelaamista. Tämä nähtiin hieman huo-

nona asiana, mutta ei kuitenkaan suuresti itseen vaikuttavana. Yksi haastateltavista 
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kertoi, että hänelle nousi halu auttaa enemmän näitä ryhmäläisiä ja hän mietti, 

kuinka hän voisi sen tehdä. 

Neljä vastaajista koki, että ryhmä tuki erittäin hyvin kuntoutumista ja jos ei auttanut 

lopettamaan pelaamista, niin ainakin vähentämään sitä. Koettiin hyvänä se, että 

ryhmä pidettiin kerran viikossa ja silloin pääsi purkamaan menneen viikon murheet 

ja seuraavaan ryhmätapaamiseen jaksettiin tsempata pelaamatta. Ryhmässä on tär-

keää ja kuntoutusta tukevaa se, että on itselleen ja muille rehellinen. (ks. luku 5.6.) 

Haastatteluun osallistuneista yksi nosti esiin sen, kuinka huomasi joidenkin ryhmä-

läisten selkeästi kaunistelevan kertomuksiaan ja hän totesi, kuinka haastavaa se on 

riippuvuudesta ylipääsemisen kannalta. Ryhmässä saa ja pitää olla oma raadollinen 

itsensä, vain sen kautta voi saavuttaa onnistumisen. 

Ryhmässä merkittävää on kuinka, muilta erivaiheessa olevilta pelaajilta voi saada 

hyviä vinkkejä ja toimintamalleja pelaamisen ehkäisemiseksi. Ryhmässä keskus-

telu tuo uusia näkökulmia pelaamiseen ja se poistaa myös häpeän tunnetta ja tekee 

tilanteesta sekä omasta kokemuksesta normaalin. Rahapeliriippuvaiselle hyvin tär-

keää on nähdä ja kokea, ettei ole ainoa, joka kärsii pelaamisen haitoista. Kuitenkaan 

pelkästään vertaistuki ei yksin auta ja ryhmiin tarvitaan ammattitaitoiset vetäjät. 

(ks. luku 5.5.) Ryhmän vetäjät saivatkin kaikilta paljon kiitosta ammattitaidostaan. 

Kaikki haastatteluun osallistuneet pitivät ryhmää hyvänä ja kuntoutusta tukevana, 

kahdelta vastaajista ei tullut kritiikkiä ollenkaan. Kehittämistä löytyi eniten ryhmä-

läisten valinnassa ja ryhmään osallistujien sitoutumisessa sekä keskustelujen rajaa-

misessa. Yksi haastateltavista nosti esiin, kuinka samanlaiset pelaajat ja samassa 

tilanteessa olevat voisivat olla samassa ryhmässä. Tärkeänä pidettiin, että kaikki 

osallistuisivat keskusteluun, mutta jokainen vuorollaan ja turhat naureskelut jäisivät 

pois. Tämä tukee aikaisempia vastauksia siitä, kuinka tärkeää keskustelut ja sitou-

tuneisuus ryhmään ovat.  

Kari Huotari on tutkimuksessaan (2007) todennut haastateltavien osalta hyvin sa-

mankaltaisia vastauksia, niin positiivisia kuin negatiivisia. Tästä voidaan päätellä, 

että ryhmämuotoinen tuki toimii ja vertaistuella on suuri merkitys kuntoutumisen 
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onnistumisessa. Kuitenkin sitoutuminen ja rehellisenä pysyminen itselleen ja 

muille on tärkeää.  

Ryhmäläiset saivat myös lähettää terveisiä mahdollisille tuleville ryhmäläisille ja 

sellaisille, jotka pohtivat uskaltaako ryhmään lähteä. He saivat hyvin kannustavia 

terveisiä ja painotusta siihen, että kannattaa olla ennakkoluuloton ja antaa ryhmälle 

mahdollisuus. Ryhmässä kannattaa osallistua ja keskustella sekä olla rehellinen. 
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7 POHDINTA 

Minulla oli jo koulun alkaessa selvää, että haluan tehdä opinnäytetyöni liittyen jol-

lain tavalla rahapeliriippuvuuteen. Kun tarkempaa aihetta ja rajausta alettiin miet-

tiä, niin vaihtoehtoja oli muutama. Yritin Vaasassa saada aiheeseen liittyvää orga-

nisaatiota mukaan työhöni, mutta se osoittautui hankalaksi, sillä rahapeliriippu-

vuutta ei esiintynyt kovinkaan paljon. Olin myös yhteydessä Vaasan GA-ryhmään, 

mutta yhteistyö heidän kanssaan kariutui hyvin alkuvaiheessa. Lopulta päädyin Tu-

run A-klinikkaan, koska selvisi, että heillä on tällainen suljettu ryhmä tulossa ke-

väällä ja he olivat kiinnostuneita selvittämään ryhmän toimimista ryhmäläisten nä-

kökulmasta. He halusivat myös ulkopuolisen tekijän näkökulman. 

Tavoitteenani oli haastatella mahdollisimman montaa ryhmään osallistunutta ryh-

män toimivuudesta sekä onnistumisesta. Heitä osallistui alun perin 13, mutta muu-

tama tippui ryhmän aikana pois. Olin itse mukana ryhmässä sen alkuvaiheessa ker-

tomassa työstäni ja innostamassa kaikkia mukaan osallistumaan. Kuitenkin valitet-

tavasti tutkimukseen osallistui vähemmän ryhmäläisiä, kuin olin toivonut. 

Ryhmä päättyi toukokuun lopussa, jonka jälkeen haastattelut oli tarkoitus suorittaa. 

Ryhmän alussa toteutettiin eläytymismenetelmää hyödyntäen alkukysely, johon 

viidestä tutkimukseen osallistuneita vastasi neljä. Uskon, että alkukyselyä ja sen 

tarkoitusta oli hieman vaikea ymmärtää, joten vastaukset niissä jäivät hieman sup-

peiksi. Tästä olisi voinut hieman enemmän heitä ohjeistaa. Alun perin olin ajatellut 

haastattelevani osallistujat kasvotusten, mutta se osoittautui aikataulullisesti haas-

tavaksi, joten päädyimme tekemään puhelinhaastattelut. Näin jälkikäteen ajatel-

tuna, kasvotusten haastattelu olisi kuitenkin ollut parempi vaihtoehto. Yksi haastat-

telu päädyttiin toteuttamaan sähköpostitse.  

Toteutin haastattelun puolistrukturoituna haastatteluna ja haastattelukysymyksiä oli 

viisi sekä alkukysely. Tarkoitus oli kysymyksillä päästä suoraan asiaan ja kerätä 

arvokasta tietoa ryhmän järjestäjille. Kuitenkin koin, että vastaukset saattoivat osal-

taan jäädä suppeiksi tai niihin ei osattu vastata. Olisin myös itse voinut tehdä enem-

män tarkentavia kysymyksiä ja jatkokysymyksiä. Vastauksista olisi voinut saada 
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enemmän irti, jos kysymykset olisi annettu haastateltaville etukäteen ja he olisivat 

saaneet niitä pohtia ennen varsinaista haastattelua.  

Ryhmä koettiin suurimmalta osalta hyvin onnistuneeksi ja siitä ei kauheasti huonoa 

sanottavaa tai kehittämistä löydetty. Tärkeimpänä asiana oli ryhmästä saatu vertais-

tuki, joka nousi esiin melkein jokaisessa kysymyksessä sekä jokaisen haastatteluun 

osallistuneen suusta. Yhteistyö ryhmän järjestäjien kanssa sujui hyvin ja sain heiltä 

hyvää tietoa toiminnasta ja oli todella mukavaa, kun pääsin itse osallistumaan ryh-

mään kaksi kertaa. Kaikki haastatteluun osallistuneet, ryhmän järjestäjät ja minä 

itse ajattelen, että tällaiset ryhmät ovat elintärkeitä ja niitä tullaan varmasti järjestä-

mään vielä jatkossa lisää.  

Olen tämän opinnäytetyöni ansiosta laajentanut tietämystäni rahapeliriippuvuu-

desta sekä saanut hyvää käsitystä siitä, millainen ongelma se on tällä hetkellä Suo-

messa. Koen, että rahapeliriippuvuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomi-

oita ja yksilöityjä sekä räätälöityjä hoitopalveluita pitää kehittää. Vertaistukiryhmät 

ovat hyvä lisä, mutta ne eivät itsessään riitä vaan tarvitaan kokonaisvaltaista tukea 

ja hoitoa. Tämän prosessin kautta oma kiinnostukseni rahapeliriippuvaisten kanssa 

työskentelyyn lisääntyi. Toivon myös, että Turun A-klinikka saa tästä opinnäyte-

työstä arvokasta tietoa, jolla kehittää tulevia ryhmiä.  

Tutkimuksen eettisyys toteutui niin kuin oli alun perin suunniteltu. Jokainen tutki-

mukseen osallistunut sai alkuun saatekirjeen, jossa selvitin tutkimukseni tarkoi-

tusta. Korostin myös vapaaehtoisuutta, nimettömyyttä sekä mahdollisuutta jättäy-

tyä pois tutkimuksesta kesken kaiken ilman, että se vaikuttaisi ryhmäläisen hoitoon 

ja ryhmään osallistumiseen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet ryhmäläiset osallis-

tuivat vapaaehtoisesti ja he olivat tietoisia siitä, missä he ovat mukana. Haastattelut 

käsiteltiin anonyymisti ja materiaalit tuhottiin tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 

Validius toteutui näin ollen hyvin, sillä kaikki olivat vapaaehtoisia osallistujia ja 

tietoisia tutkimuksen tarkoitusperistä. Otanta oli kuitenkin pieni, joten tutkimus ei 

ole yleistettävissä.  

Kiinnostavia jatkotutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi tutkia, kuinka pitkällä täh-

täimellä tällaisista ryhmistä on hyötyä (vaikuttavuus) tai millaisessa 
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elämäntilanteessa ryhmään osallistuneet ovat esimerkiksi puolen vuoden päästä 

ryhmään osallistumisesta. Mielenkiintoista olisi myös tehdä tutkimusta rahapeli-

riippuvuuden hoidosta työntekijöiden näkökulmasta. Rahapeliriippuvuuteen liitty-

vät tutkimukset ovat vielä Suomessa lapsen kengissä, mutta tulevaisuudessa toivo-

taan sen saavan enemmän ja parempaa näkyvyyttä.   
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LIITE 1 

 

TIEDOTE OPINNÄYTETYÖSTÄ TURUN A-KLINIKAN PELIONGELMAIS-

TEN RYHMÄÄN 

Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja teen opinnäytetyötä, 

jonka aiheena on Turun A-klinikan peliongelmaisten ryhmän merkitys ryhmäläi-

sille. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ryhmäläisten tavoitteiden toteutumista, 

ryhmän merkitystä ja miten ryhmän on tukenut ryhmäläisen kuntoutumisprosessia. 

Lopuksi pyydetään ryhmäläisten kehittämisehdotuksia tulevia ryhmiä varten. Haas-

tattelu suoritetaan yksilöhaastatteluna, joka kestää noin puoli tuntia. Opinnäytetyön 

luotettavuuden ja oikeellisuuden takaamiseksi kaikkien osallistujien haastattelut 

nauhoitetaan. Nauhoitetut haastattelut kirjaan tekstimuotoon tulosten saamiseksi. 

Kaikki haastatteluaineisto tuhotaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tutki-

mukseen ja haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Lisäksi osallistujalla on 

oikeus keskeyttää tutkimus ilman perusteluja, eikä tämä vaikuta oikeuksiin saada 

tarvitsemiaan hoito- tai muita palveluita. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Vaasan 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarissa, Theseus-julkaisuarkistossa sekä 

A-klinikkasäätiön Tietopuusivustolla. Haastattelu ja ryhmän alussa toteutettava ky-

sely ovat täysin luottamuksellisia ja saatua aineistoa käytetään ainoastaan tässä 

opinnäytetyössä. Haastateltavan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä 

haastateltavan henkilöllisyys tule ilmi opinnäytetyöprosessin aikana eikä valmiissa 

opinnäytetyössä. Kaikki haastattelut pidetään Turun A-klinikan tiloissa. 

Ystävällisin terveisin  

Marjaana Palmberg 

 

 

 



   

LIITE 2 

 

SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUKSEEN OSALLIS-

TUMISESTA 

Suostun osallistumaan Marjaana Palmbergin opinnäytetyön tutkimukseen, jossa 

tutkitaan ryhmäläisten näkemyksiä Turun A-klinikan peliongelmaisten ryhmän 

merkityksestä. Valmis opinnäytetyö julkaistaan ja esitellään Vaasan ammattikor-

keakoulun opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyö julkaistaan myös Theseus-jul-

kaisuarkistossa sekä A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustolla. Suostun osallistumaan 

tutkimukseen liittyvään ryhmän alussa toteutettavaan kyselyyn sekä ryhmän loput-

tua yksilöhaastatteluun sekä annan luvan haastattelun nauhoittamiseen. Annan lu-

van käyttää haastattelussa kertomiani asioita nimettömänä kyseisen opinnäyteyön 

aineistona. Olen tietoinen, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että 

minun on mahdollista keskeyttää tutkimukseen osallistumiseni, milloin tahansa il-

man perusteluja, eikä tämä vaikuta oikeuteeni saada tarvitsemiani hoito- tai muita 

palveluita.  

 

______________________________________________  

Paikka ja päiväys  

____________________________________________________________  

Allekirjoitus ja nimenselvennys  

 

Yhteistyöstä kiittäen  

Marjaana Palmberg 

Vaasan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma 



   

LIITE 3 

RYHMÄN ALUSSA TOTEUTETTAVA KYSELY 

Tämän kyselyn avulla kartoitetaan ryhmään osallistuvan odotuksia ja mahdollisia 

pelkoja ryhmään liittyen. Tässä alkukyselyssä toteutan eläytymismenetelmää, jossa 

henkilöille kuvataan jonkin tilanteen puitteet ja eläytyminen tapahtuu mielikuvi-

tusta apuna käyttäen, kirjallisesti kirjoittamalla pieni kertomus siitä, mitä käsikir-

joituksessa (alla olevissa kysymyksissä) mainittua tilannetta ennen on tapahtunut ja 

miten se jatkuu. Eläytymismenetelmätarinat eivät välttämättä ole kuvauksia todel-

lisuudesta vaan mahdollisia tarinoita siitä, mikä saattaa toteutua tai mitä eri asiat 

merkitsevät. Tämän linkin kautta voi vielä tutustua enemmän eläytymismenetel-

mään, jos on tarve.  https://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-

materiaali/Tukimateriaali/Aineiston-keruumenetelmat/Elaytymismenetelma  

Tässä tapauksessa tarkoituksena on pohtia ryhmän alussa mielikuvituksen avulla, 

mitä näissä kyseisissä alla olevissa tilanteissa tapahtuu/on tapahtunut, mitkä ovat 

mahdollisesti niitä seikkoja, miksi ryhmä on ollut onnistunut tai epäonnistunut. Ta-

rina voi olla muutaman rivin mittainen. Ryhmäläiset saavat paperin, jonka ylälai-

taan on monistettu nämä alla olevat kysymykset ja muutoin arkki on tyhjä. Etunimi 

paperin ylälaitaan, jotta pystyn erottelemaan vastaukset ja käymään niitä läpi vielä 

ryhmän loputtua. Ryhmäläiset kirjoittavat tarinansa kertomuksen perään, tarvitta-

essa arkin molemmille puolille luettavalla käsialalla. 

 

  

https://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Aineiston-keruumenetelmat/Elaytymismenetelma
https://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Aineiston-keruumenetelmat/Elaytymismenetelma


   

 

1) Osallistuin Turun A-klinikalla järjestettävään peliongelmaisten ryhmään. 

Ryhmä oli onnistunut, mitä siellä tapahtui? 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



   

2) Osallistuin Turun A-klinikalla järjestettävään peliongelmaisten ryhmään. 

Ryhmä meni huonosti, mitä siellä tapahtui? 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 



   

LIITE 4 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Millaisia odotuksia ja tavoitteita sinulla oli ryhmän alkaessa ja miten nämä ta-

voitteet ovat toteutuneet ryhmän päättymisen jälkeen 

2. Mikä on ollut merkityksellisintä ja tärkeintä ryhmässä 

3. Miten ryhmä on tukenut kuntoutusta 

4. Miten ryhmää voisi tulevaisuudessa kehittää 

5. Terveisiä seuraaviin ryhmiin tulijoille 

 


