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Meillä markkinoidaan rahapelaamista Suo-

messa sellasella ajatuksella, että ”mahdolli-

suuksia elämään”. Ja sitä mä jotenkin jahtasin 

vuosikaudet, et jos mä vaan voitan, niin sitten 

kaikki on mahdollista. Ja se mun jahtaamiseni 

päättyi tilanteeseen, missä mikään ei ollu 

mahdollista. Ei edes seuraava päivä. Kunnes 

mä lopetin pelaamisen ja mä oon täs tilantees 

tänään, missä siis joka päivä ihan kaikki on 

mahdollista. Et mä oon löytäny siit tavallisest 

elämäst sen, et kaikki on mahdollista. 
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1 Johdanto 

Valitessani aihetta opinnäytetyöhön syksyllä 2019, oli parhaillaan käynnissä kansa-

laisaloite, joka vaati rahapeliautomaattien poistamista useilta julkisilta paikoilta (Ra-

hapeliautomaatit poistettava kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta 

2019). Kansalaisaloite sai minut kiinnostumaan rahapeliongelmasta ja siitä toipumi-

sesta, sillä aihe tuntui ajankohtaiselta ja kiinnosti minua myös alani kehittämisen nä-

kökulmasta. Rahapelaamista on tutkittu ja seurattu erilaisin kyselyin Suomessa aktii-

visesti, sillä rahapelaaminen on täällä yleistä ajanvietettä, jota voi harrastaa vaikkapa 

lähikaupassa. Olemassa olevissa tutkimuksissa on keskitytty tutkimaan esimerkiksi ra-

hapelaamisen yleisyyttä, rahapeliongelman syntyä ja esiintyvyyttä sekä sen vaikutuk-

sia yksilöön ja yhteiskuntaan. Ilmiön tutkimisessa on sivuttu vähemmän rahapelion-

gelmasta toipumisen näkökulmaa, joka on mielestäni erityisen tärkeä niin rahapeli-

ongelmasta kärsivien kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaistenkin näkökulmasta.  

Opinnäytetyössä on narratiivinen tutkimusote, jossa neljä haastateltavaa kertovat ta-

rinan omasta elämästään. Opinnäytetyön tarkoitus on lisätä tietoa yleisesti rahapeli-

ongelmasta ja syventyä erityisesti rahapeliongelman toipumisnäkökulmaan. Rahape-

liongelman toipumisnäkökulman tutkiminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan 

saada rahapelaamisilmiöstä kokonaisvaltainen käsitys. Kun ymmärretään, mistä raha-

peliongelmassa ja siitä toipumisessa on kyse, voidaan esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaisina tukea rahapeliongelmasta kärsiviä monipuolisemmin. Opinnäyte-

työn tavoitteena on saada selville, miten haastateltavat ovat toipuneet rahapelion-

gelmasta. Rahapeliongelmasta muodostuu laajempi käsitys, kun sitä tutkitaan myös 

toipumisen näkökulmasta ja saadaan kuuluviin niiden ääni, jotka ovat rahapeliongel-

masta toipuneet. On mielenkiintoista, että rahapeliongelmasta toipumista on tutkittu 

Suomessa niin vähän. Pohdin, eikö tutkimukselle ole nähty tarvetta, eikö rahapelion-

gelmasta toipumista pidetä ajankohtaisena aiheena, vai onko ilmiöstä parhaillaan te-

keillä tutkimuksia.  

Sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta rahapeliongelmasta toipumisesta tarvitaan li-

sää tutkittua tietoa, jotta toipumisen prosessia voidaan ymmärtää paremmin. Sy-

vempi ymmärrys rahapeliongelmasta toipumisesta voi parhaimmillaan antaa sosiaali- 
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ja terveysalan ammattilaisille lisää työkaluja rahapeliongelman kanssa kamppailevien 

ja siitä toipuneiden tukemisessa. Opinnäytetyö on suunnattu kaikille rahapelaami-

sesta, rahapeliongelmasta ja siitä toipumisesta kiinnostuneille henkilöille. Rahapeli-

ongelmasta toipumisen prosessin ymmärtäminen on uskoakseni eduksi meistä jokai-

selle, ei ainoastaan rahapeliongelmasta kärsivien tai siitä toipuvien henkilöiden 

kanssa työskenteleville ammattilaisille. Sosiaali- ja terveysalan näkökulma kuitenkin 

kulkee opinnäytetyössäni tiiviisti mukana alusta loppuun saakka. 

 

2 Rahapeliongelma  

2.1 Rahapeliongelma riippuvuutena 

Lähdeaineistoa rahapeliongelmasta ja siitä toipumisesta etsittiin eri tietokannoista, 

muun muassa Doriasta, Ebook Centralista, Finlexistä, Finna.fi:stä, SAGE Journalsista, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjastosta ja tilastoista, Terveyskirjastosta, Pub-

Med:sta, Terveysportista sekä Theseuksesta. Lähdeaineistoa kerättiin myös manuaa-

lisella haulla kirjastoista ja aiheeseen liittyvien väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien 

ja opinnäytetöiden lähdeluetteloista. Opinnäytetyössä pyrittiin käyttämään eniten 

vuoden 2010 jälkeen ilmestyneitä lähteitä, jotta ne olisivat mahdollisimman ajankoh-

taisia. Lähteiden valinnassa noudatettiin lähdekriittisyyttä, ja lähteiksi koetettiin va-

lita luotettavaa ja aiheen kannalta olennaista aineistoa. Opinnäytetyön teoriaosiosta 

pyrittiin tekemään sopivan tiivis, jotta se olisi lukijaystävällinen. Teoriaosiossa tavoit-

teena oli tuoda esille opinnäytetyön kannalta olennaisimmat käsitteet ja ilmiöt lyhy-

esti ja ytimekkäästi selventäen samalla niiden välisiä yhteyksiä.  

Riippuvuus on abstrakti käsite, joka määrittyy sosiaalisessa kontekstissa. Tämän 

vuoksi käsitys siitä, mitä riippuvuus tarkoittaa, vaihtelee laajasti sen mukaan, keneltä 

kysytään. (West & Brown 2013, 10.) Addiktiot (tästä lähtien lähteessä käytetty sana 

”addiktio” korvataan tekstissä sanalla ”riippuvuus” käsitteellisen selkeyden vuoksi) 
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kiinnostavat ihmisiä, sillä ne herättävät meissä vahvoja näkemyksiä. Riippuvuuden 

määritelmä muodostuu vallitsevan moraalin yhdistyessä siihen, mitä enemmistö kat-

soo sopivaksi. Riippuvuuden ja ei-riippuvuuden rajaa määritellään yhteiskunnallisella 

sääntelyllä ja lakien avulla. Sanalla riippuvuus tarkoitetaan jonkin asian kontrolloima-

tonta toistoa ja yletöntä kulutusta; tilanteesta on menetetty hallinta. Riippuvuus vai-

keuttaa arkea ja siitä selviämistä ja menee kaiken muun toiminnan edelle. Tällöin on 

vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, osallistua yhteiskunnan rutiineihin. (Tammi & Raento 

2013, 8.)   

Riippuvuus on ristiriitainen ja vaikeasti määriteltävä käsite, johon liittyy kulttuurisia, 

poliittisia ja taloudellisia intressejä. Joitain riippuvuuksia voidaan pitää hyvinä ja ter-

veinä, toisia väärinä ja pahoina. Osa riippuvuuksista ja niitä aiheuttavista aineista 

ovat laittomia, osa hyväksyttyjä. Riippuvuus on merkittävä kansanterveydellinen, juri-

dinen ja poliittinen ilmiö, joka liittyy tiiviisti hyvinvointivaltion ihanteisiin, lainsäädän-

töön, kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä moraaliin. Riippuvuuksien ”po-

liittista merkitystä havainnollistaa se, kuinka laajasti ne vaativat ja tuottavat säänte-

lyä.” (Tammi & Raento 2013, 9.) 

Riippuvuutta voidaan selittää geneettisillä, perinnöllisillä, neurobiologisilla, psykolo-

gisilla ja kognitiivisilla prosesseilla, sekä sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijöillä. Yleisesti 

ajatellaan riippuvuuden olevan usean tekijän summa, mutta ei ole selvää, mitkä teki-

jät vaikuttavat riippuvuuden syntyyn eniten. (Ross & Kincaid 2010, 10.) Riippuvuu-

teen yhdistetään seuraavia määritteleviä piirteitä; toistuva riippuvuuskäyttäytyminen 

ikävistä seurauksista huolimatta, vähentynyt itsekontrolli riippuvuuden kohteeseen, 

pakonomainen riippuvuuskäyttäytymisen toisto ja voimakas halu sitoutua riippuvuu-

den kohteeseen (Yau & Potenza 2015). Riippuvuuteen liittyy usein ongelman kieltä-

minen, mikä voi johtua siitä, että ongelmasta on mahdotonta keksiä ulospääsyä. On-

gelman kieltämisellä voidaan myös oikeuttaa riippuvuuskäyttäytymisen jatkamista. 

(Karter 2013, 53.) 

Rahapeliongelma on toiminnallinen riippuvuus. Toiminnalliset riippuvuudet voivat ai-

heuttaa päihderiippuvuuden kaltaista riippuvuutta (Yau & Potenza 2015). Toiminnal-

lisissa riippuvuuksissa välittäjäaineet tuottavat aivoissa samankaltaisia reaktioita kuin 
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päihteet, ja aiheuttavat päihteiden tavoin käyttäjälleen välitöntä tyydytystä (Koski-

Jännes 2009). Toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy päihderiippuvuuksien tavoin ”voi-

makasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopet-

tamisen vaikeutta.” Usein toimintaa jatketaan, vaikka se tuottaa suuriakin haittoja. 

Toiminnallisten riippuvuuksien avulla voidaan tavoitella esimerkiksi jännitystä, yh-

teyttä muihin ihmisiin tai turvallisuutta. (Koski-Jännes 2009.) Kumpaankin riippuvuus-

ryhmään kuuluvien on todettu kyselytutkimusten mukaan olevan impulsiivisia ja jän-

nityshakuisia (Yau & Potenza 2015).  

Rahapelaaminen voidaan jaotella neljään luokkaan, joita ovat hallittu pelaaminen, 

riskitason pelaaminen, ongelmapelaaminen sekä diagnostisesti määriteltävä rahape-

liriippuvuus. Ihminen voi kuulua vain yhteen luokkaan kerralla, mutta luokkien välillä 

liikkuminen on mahdollista. (Alho & Lahti 2015, 11–12.) Hallittu pelaaminen tarkoit-

taa rahapelaamista, joka ei aiheuta lainkaan ongelmia (Heikkilä, Laine & Salokoski 

2009, 18). Riskitason pelaamisesta ei aiheudu merkittäviä haittoja, mutta sen katso-

taan usein johtavan rahapeliongelman kehittymiseen. Ongelmapelaaminen tarkoit-

taa rahapeliriippuvuutta hieman lievempää tilaa, jossa kuitenkin esiintyy useita kiel-

teisiä vaikeuksia, kuten talousvaikeuksia sekä fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Rahape-

liriippuvuudella (tai pelihimolla ja patologisella pelaamisella) tarkoitetaan kontrolloi-

matonta rahapelaamista, johon liittyy perustarpeiden ja velvollisuuksien laiminlyönti. 

(Alho & Lahti 2015, 11–12.)  

ICD-10 -tautiluokituksessa rahapeliriippuvuus kuuluu hillitsemishäiriöiden ryhmään 

(F63.0) ja sitä kutsutaan luokituksessa nimellä pelihimo (Alho & Lahti 2015, 13). ICD-

10 -tautiluokituksen mukaan pelihimo pitää sisällään toistuvia uhkapelijaksoja, jotka 

vahingoittavat pelaajan arvoja ja sitoumuksia (Kansainväliset tautiluokitukset 2020). 

Pelihimoon voi kuulua huomattavaa velkaantumista, valehtelua, lain rikkomista ja 

esimerkiksi työpaikan menetys. Pelaajan ajatuksia hallitsevat pelaamiseen liittyvät 

mielikuvat ja pakottava halu pelata. Rahapelaaminen jatkuu ja lisääntyy, vaikka raha-

pelaamisesta seuraa vastoinkäymisiä perhesuhteisiin, henkilökohtaiseen elämään 

sekä talouteen liittyen. (P€lin merkit 2016, 8.) Pelihimo voidaan diagnosoida, jos pe-

laajalla on ollut vähintään kaksi pelaamisjaksoa vuoden sisällä, jos pelaamista ei 

voida lopettaa, vaikka siitä seuraa ahdistusta, jos pelaamisen tarvetta ei voida hillitä 
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tai jos pelaamiseen liittyvä mielikuvat hallitsevat pelaajan ajatuksia. (Kansainväliset 

tautiluokitukset 2020.) Rahapeliriippuvuutta ei tule sekoittaa persoonallisuushäiri-

öistä johtuviin pelijaksoihin eikä rahapelaamiseen tai vedonlyöntiin, joihin ei liity 

psyykkisiä häiriöitä (P€lin merkit 2016, 8). 

DSM-5-tautiluokituksessa ongelmapelaamista kutsutaan rahapeliriippuvuudeksi. Ra-

hapeliriippuvuus voidaan diagnosoida, kun viimeisen 12 kuukauden aikana on täytty-

nyt vähintään neljä seuraavaa kriteeriä: 

1. Tarve pelata jatkuvasti suurenevilla rahasummilla saavuttaakseen haluamansa jännityksen. 
2. Yritys vähentää tai lopettaa rahapelaaminen aiheuttaa rauhattomuutta tai ärtyneisyyttä. 
3. On toistuvasti epäonnistunut yrityksissään kontrolloida, vähentää tai lopettaa rahapelaa-

mista. 
4. Ajatukset pyörivät rahapelaamisen ympärillä (esim. jatkuva tarve elää uudelleen aikaisempia 

rahapelitapahtumia, miettiä tasoitusmahdollisuuksia tai suunnitella seuraavaa rahapeliä ja 
ajatella pelaamiseen käytettävien rahojen hankintaa). 

5. Pelaa usein tuntiessaan olonsa kuormittuneeksi (kokee esim. avuttomuutta, syyllisyyttä, ah-
distuneisuutta tai masennusta). 

6. Hävittyään rahaa palaa usein takaisin pelaamaan tasoittaakseen tappion (häviöiden takaa-
ajo). 

7. Valehtelee salatakseen rahapelaamiseen osallistumisensa määrän. 
8. On vaarantanut tai menettänyt tärkeän ihmissuhteen, työpaikan tai koulutukseen tai työ-

uraan liittyvän mahdollisuuden rahapelaamisen takia. 
9. Tukeutuu muihin rahanhankinnassa helpottaakseen rahapelaamisen aiheuttamaa epätoi-

voista taloudellista tilannetta. 

 

Diagnosoitaessa rahapeliriippuvuutta voidaan määritellä ongelman vakavuusaste, 

joka voi olla lievä, keskivaikea tai vaikea sen mukaan, kuinka monta kriteeriä henki-

löllä todetaan (Kansainväliset tautiluokitukset 2020). 

Opinnäytetyössä käytetään tästä eteenpäin käsitettä rahapeliongelma tarkoittaen, 

että käsite pitää sisällään sekä rahapeliongelman että rahapeliriippuvuuden. Vaikka 

käsitteillä on diagnostinen ero, ovat molemmissa luokissa yksilöä koskevat haittavai-

kutukset jokseenkin samankaltaiset. Opinnäytetyön kannalta tarkka diagnostinen 

luokittelu rahapeliongelmasta ja/tai rahapeliriippuvuudesta kärsiviin henkilöihin ei 

ole tarpeellista eikä edes mahdollista. Ainoastaan silloin, jos opinnäytetyössä käyte-

tyssä lähteessä puhutaan rahapeliriippuvuudesta, lähteeseen viitatessa käsitettä ei 

ole vaihdettu rahapeliongelmaan. 
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Rahapeliongelman kehittymiselle altistavia riskitekijöitä ovat muun muassa rahape-

laamisen aloittaminen varhaisessa vaiheessa ja sen toistuvuus. Kognitiivisia altistavia 

tekijöitä ovat tietämättömyys todennäköisyyksistä ja pelien rakenteista, sekä vääris-

tyneet uskomukset onnesta. (Jaakkola 2006.) Myös tietyt persoonallisuuden piirteet, 

kuten impulsiivisuus, kilpailuhenkisyys ja epäsosiaalisuus sekä yksilön elämäntilanne, 

kokemukset ja asenteet vaikuttavat rahapeliongelman muodostumiseen (Castrén, 

Lahti & Salonen 2015, 60). Sosiaalisen ympäristön, esimerkiksi perheen tai ystäväpii-

rin, on todettu vaikuttavan merkittävästi rahapelaamisen liiallisuuteen (Järvinen-Tas-

sopoulos 2015, 63). On todettu, että dopaminergisiä lääkkeitä käyttävät Parkinson-

potilaat kokevat impulssikontrollin häiriöitä ja ongelmapelaamista yleisemmin kuin 

väestö keskimäärin (Kaasinen, Halme & Alho 2009). Rahapelien saatavuus vaikuttaa 

rahapeliongelman kehittymiseen, sillä mitä helpommin rahapelit ovat saatavilla ja 

mitä nopeammin ne pelaajaa palkitsevat, sitä todennäköisemmin niihin kehittyy riip-

puvuus (Jaakkola 2006). On esitetty, että myös mielialaan liittyvät ongelmat ja ahdis-

tuneisuus edistävät rahapeliriippuvuuden puhkeamista, jolloin rahapeliriippuvuus voi 

toimia selviytymismekanismina kyseisissä haasteissa. Mielenterveyden haasteiden 

lisäksi myös terveydelliset häiriöt yhdistetään rahapeliriippuvuuden syntymiseen, eri-

tyisesti iäkkäämpien ihmisten keskuudessa. (Yau & Potenza 2015.) 

Rahapeliongelman muodostuminen voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensim-

mäisessä vaiheessa on tyypillistä, että pelaaja saa yhden tai useamman suuren voi-

ton, minkä innostamana hän jatkaa pelaamista tappioiden määrän kasvusta huoli-

matta. Tässä vaiheessa pelaaminen tuottaa pelaajalle mielihyvää ja on ajanvietettä. 

Toisessa vaiheessa, häviämisvaiheessa, pelaaja yrittää kompensoida häviämiään ra-

hasummia pelaamalla lisää. Häviämisvaiheeseen liittyy ongelmien kasvu, stressin li-

sääntyminen ja haasteet ihmissuhteissa. Kolmannessa, epätoivon vaiheessa, pelaami-

nen hallitsee pelaajan koko elämää. Pelaajan henkinen ja fyysinen hyvinvointi huono-

nevat merkittävästi ja pelaaja voi kokea olevansa ”pohjalla”. Usein tässä vaiheessa 

pelaaja hakeutuu jonkinlaisen hoidon pariin. Näiden kolmen vaiheen läpikäyntiin voi 

kulua pelaajalla vuosia. (Jaakkola 2006.) 

Griffithsin mukaan rahapeliongelmasta voi aiheutua haasteita yksilön elämän eri osa-

alueille. Rahapeliongelmasta seuraavat psyykkiset vaikutukset voivat näkyä muun 
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muassa mielialanvaihteluina tai ärsyyntyneisyytenä. Rahapeliongelma voi tuottaa on-

gelmia läheisiin ihmissuhteisiin sekä aiheuttaa perheen laiminlyöntiä tai esimerkiksi 

avioeron. (2003.) Rahapeliongelmasta voi seurata huolestuneisuutta, mielialanvaih-

teluita, toivottomuutta, masennusta, aggressiivisuutta, levottomuutta sekä itsetuhoi-

suutta (P€lin merkit 2016, 15). Rahapeliriippuvuuden rinnalla voi esiintyä myös muita 

mielenterveyteen liittyviä haasteita, kuten impulssikontrollin ongelmia ja ahdistusta 

(Yau & Potenza 2015). Rahapeliongelmasta aiheutuu usein myös taloudellisia vai-

keuksia. Esimerkiksi laskuihin tarkoitetut rahat voivat kulua rahapeleihin, mikä voi 

johtaa toisilta rahan lainaamiseen ja velkaantumiseen. (Rahapelaaminen ja pelion-

gelma lyhyesti ja selkeästi n.d.) Toisinaan rahapeliongelma saattaa johtaa yksilön va-

rarikkoon. Rahapeliongelmasta aiheutuvia fyysisiä oireita ovat esimerkiksi unetto-

muus, päänsärky, vatsavaivat, ruokahalun menetys, fyysinen heikkous, lihaskivut, 

hengitysvaikeudet ja kylmät väreet. (Griffiths 2003.) Käyttäytymisen tasolla rahapeli-

ongelma voi näkyä esimerkiksi siten, että yksilön on haastavaa pitää kiinni sovituista 

asioista, ja työstä tai opiskelusta huolehtiminen saattaa vaikeutua. Rahapelaamista 

voidaan yrittää salata muilta, sekä esimerkiksi pelitositteita voidaan koittaa piilotella. 

(P€lin merkit 2015, 16.) 

2.2 Rahapeliongelma yhteiskunnallisena kysymyksenä 

Rahapeliongelma ei ole pelkästään pelaajan ja hänen läheistensä ongelma, vaan kyse 

on kansanterveydellisestä ilmiöstä. Suomessa rahapelaamisesta johtuvia haittakus-

tannuksia ei ole arvioitu, mutta kansainvälisesti tehtyihin tutkimuksiin perustuen on 

perusteltua olettaa, että Suomessa aiheutuu pelihaitoista merkittäviä kustannuksia. 

Rahapeliongelman haittoja ei voi arvioida vain pelaamisen hallintaongelmana, vaan 

huomioon tulee ottaa myös rahapeleihin liittyvät sosiaaliset haitat sekä rikollisuus. 

(Murto & Mustalampi 2015, 20.) Rahapeliongelma aiheuttaa kuluja yhteiskunnalle eri 

muodoissa. Terveyspalveluiden tarve kasvaa, kun niistä haetaan hoito- ja tukipalve-

luita niin pelaajalle kuin läheisille. Sosiaalipalveluista haetaan apua toimeentuloon 

sekä talous- ja velkaneuvontaa. Muita yhteiskunnalle kustannuksia aiheuttavia teki-

jöitä ovat muun muassa ongelmapelaajan työkyvyn alentuminen, rikollisuus sekä vel-

kajärjestelyt. (Mts. 21.)  
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Ongelmapelaamisen ja rikollisuuden välillä on havaittu olevan yhteyksiä. Ongelmape-

laajat tekevät useimmiten rikoksia, joiden tarkoituksena on hankkia lisää rahaa. Myös 

muita rikoksia, kuten parisuhdeväkivaltaa ja verkkopelaamiseen liittyvää rikollisuutta, 

voidaan yhdistää ongelmapelaamiseen. Eräässä tutkimuksessa verrattiin ongelmape-

laajia ei-ongelmapelaajiin, ja todettiin, että ongelmapelaajat tekivät todennäköisem-

min väkivalta-, talous ja huumerikoksia. Suomessa Peliklinikalta apua hakeneista on-

gelmapelaajista 22 prosenttia oli ottanut luvatta rahaa tai omaisuutta perheenjäse-

niltä tai ystäviltä, ja noin 8 prosenttia oli varastanut muilta ihmisiltä. (Latvala, Konu & 

Lintonen 2020, 509.)  

Suomalaisten rahapelaamista seurataan säännöllisesti. Suomalaisten rahapelaami-

nen 2015-tutkimuksen mukaan 80 prosenttia 15–74 -vuotiaista suomalaisista kyse-

lyyn vastanneista oli pelannut viimeisen vuoden aikana rahapelejä. Pelaamisen muu-

tuttua kielletyksi alle 18-vuotiailta oli alaikäisten rahapelaaminen vähentynyt, ja sen 

myötä myös heidän rahapeliongelmansa vähentynyt. Kun tarkastellaan kokonai-

suutta, olivat riskitason rahapelaaminen ja peliongelmat kuitenkin vuonna 2015 jon-

kin verran lisääntyneet. Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa rahapeliongelmaa 

esiintyi noin 2,7 prosentilla väestöstä, kun taas vuonna 2015 toteutetussa tutkimuk-

sessa esiintyvyys oli 3,3 prosenttia. (Salonen & Raisamo 2015, 3.) 

Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019 – tilastora-

portin mukaan 78,4 prosenttia 15–74 -vuotiaista vastaajista oli pelannut edeltävän 

vuoden aikana rahapelejä. Vastaajista kolmella prosentilla (noin 112 000 henkilöä) oli 

esiintynyt rahapeliongelmaa viimeisen vuoden aikana. (Salonen, Hagfors, Lind & 

Kontto 2020, 1.) Rahapeliriippuvuus oli todennäköisesti noin 1,4 prosentilla vastaa-

jista (noin 52 000 henkilöä) (mts. 9).  Riskitasolla raportoi pelaavansa noin joka kym-

menes kyselyyn vastannut (mts. 1). Vuodesta 2015 säännöllinen rahapelaaminen vä-

hentyi, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa pelaaminen sen sijaan yleistyi kai-

kissa ikäryhmissä lukuun ottamatta 45–54 -vuotiaita (mts. 4). Vastaajista 21,1 % (noin 

790 000 henkilöä) raportoi lähipiirissään tapahtuvasta ongelmapelaamisesta. Lähipii-

rissään ongelmapelaamista havainneiden osuus kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2019. 

(Mts. 13.) Tilastoraportin mukaan vuoden 2019 tutkimuksessa edeltävän vuoden ai-

kana ainoastaan internetissä oli pelannut vastaajista 14 %. Sekä internetissä että niin 
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sanotusti kivijalassa oli pelannut vastaajista 22,3 %. Vastaajista 41,8 % pelasi ainoas-

taan kivijalassa. Vuodesta 2007 lähtien internetissä pelaavien osuus on kasvanut sa-

mansuuntaisesti sukupuoleen katsomatta. Vuonna 2019 puolet rahapelaamisen ko-

konaiskulutuksesta muodostui 2,5 % pelaajista. Rahapelaamisen kokonaiskulutuk-

sesta 80 % muodostui 17,8 % pelaajista. (Mts. 7–8.)  

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 – tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneilta tie-

dusteltiin syytä rahapelaamiseen. Rahapelaajista noin puolet kertoivat pelaavansa 

siksi, että voisivat voittaa rahaa, ja noin kolmasosa kertoi pelaavansa kokeakseen 

mielihyvää, hauskuutta tai jännitystä. Muiksi syiksi mainittiin muun muassa tottu-

mus, hetken mielijohde, kolikoista eroon pääseminen tai ajankulu. (Salonen, Lind, 

Hagfors, Castrén & Kontto 2020, 62.) Tutkimuksessa todettiin, että vastaajalla oli to-

dennäköisemmin rahapeliongelma, jos joku hänen lähipiirissään pelasi rahapelejä on-

gelmallisesti. Rahapeliongelmaan ja vähintään riskitasolla rahapelaamiseen todettiin 

liittyvän alkoholin riskikäyttöä, psyykkistä kuormittuneisuutta sekä ongelmallista digi-

pelaamista. Rahapelaaminen ylipäätään oli yleisempää niillä, jotka olivat käyttäneet 

alkoholia riskitasolla viimeisen 12 kuukauden aikana, sekä niillä, joiden lähipiirissä oli 

joskus pelattu ongelmallisesti rahapelejä. (Mts. 99–100.)  

2.3 Rahapeliongelman ennaltaehkäisy ja tunnistaminen 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrää julkisen vallan tehtäväksi päihtei-

den käytöstä johtuvien haittojen ehkäisyn lisäksi rahapelaamisesta aiheutuvien hait-

tojen ehkäisystä (L 523/2015, 1§). Ehkäisevä päihdetyö tarkoittaa tässä laissa ”toi-

mintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia ter-

veydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja” (mt. 2§). Ehkäisevää päihdetyötä 

Suomessa johtaa, kehittää ja ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muiden viran-

omaisten kanssa yhteistyössä. Aluehallintovirastojen tehtävänä on ohjata, suunni-

tella ja kehittää oman toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä yhteisöjen ja kuntien 

kanssa. (Mt. 4§.) Kunnan tehtävänä on nimetä toimielin, joka vastaa päihdetyöstä 

muun muassa huolehtimalla kunnan päihdeasioiden seurannasta, tiedottamalla väes-

töä päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä, edistämällä päihdehaittojen ehkäisyä 
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kaikissa kunnan tehtävissä sekä vahvistamalla ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. 

(Mt. 5§.)  

Suomessa rahapelijärjestelmän päätavoitteeksi on linjattu rahapelihaittojen ehkäisy, 

jonka tavoitteena on vähentää kielteisiä vaikutuksia pelaajalle tai läheisille aiheutta-

vaa rahapelaamista. Myös arpajaislaissa tavoitteeksi on asetettu ”rahapelaamiseen 

liittyvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentäminen sekä rahapelaami-

seen ja rahapelitoimintaan kytkeytyvän rikollisuuden ehkäiseminen”. (Murto & War-

penius 2015, 22.) Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksessa rahapeliongelmien eh-

käisyn ja hoidon kehittämiseksi vuosina 2020–2023 määritellään painopisteet, joiden 

mukaan rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja seurataan, rahapeliongelman ehkäisyä 

ja hoitoa kehitetään ja haittariskejä arvioidaan. Kyseiset linjaukset perustuvat arpa-

jaislain 52. pykälään. Strategiset painopisteet rahapelihaittoja koskien vuosina 2020–

2023 ovat: 

1. Rahapelijärjestelmän ja sen toimeenpanon arviointi ja tuki 
2. Haittojen määrittely, mittaaminen ja taso 
3. Riskiryhmät ja riskipelaaminen 
4. Tuen ja hoidon saatavuus ja laatu  

 

Tavoitteena on saada hallintaan rahapelaamisesta koituvat riskit ja haitat. Tavoitteen 

toteutuminen vaatii strategisten painopisteiden mukaista toimintaa sekä tutkimuk-

sen, viestinnän ja kehittämisen välistä yhteistyötä. Toimintaa tulee myös jatkuvasti 

seurata ja arvioida. Rahapeliongelmiin liittyviä palveluja tullaan kehittämään siten, 

että ne integroituvat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ehkäisevän 

päihdetyön rakenteisiin. (Rahapelihaittojen seuranta, tutkimus, ehkäisyn ja hoidon 

kehittäminen 2020, 4.) Vuoden 2020 toimintasuunnitelma pitää sisällään muun mu-

assa rahapelihaittojen ennaltaehkäisyn roolin vahvistamista osana sosiaali- ja tervey-

denhuollon rakenteita sekä ehkäisevää päihdetyötä. Ammattilaisten osaamista raha-

pelihaittojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyen pyritään vahvistamaan aineistojen ja kou-

lutuksen avulla. Erityisen tärkeää vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on ammatti-

laisten toteuttama rahapelaamisen puheeksiotto, tunnistaminen sekä lyhytneuvonta, 

joihin on saatavilla koulutusta ja työvälineitä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sosi-

aali- ja terveysalalla rahapeliongelmaan liittyvien ilmiöiden kirjaamista, jonka avulla 
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voidaan seurata, arvioida ja kehittää palveluita. (Rahapelihaittojen seuranta, tutki-

mus, ehkäisyn ja hoidon kehittäminen 2020, 5.)  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ammattilaisen toteuttama rahapeliongelman puheek-

siotto edesauttaa rahapeliongelman tunnistamista varhaisessa vaiheessa ja tukee pe-

laajan ripeää pääsyä erilaisten hoitomuotojen pariin. Suositeltavaa on, että erityisesti 

päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden pariin ha-

keutuvien kanssa otettaisiin puheeksi myös rahapelaaminen. Puheeksiottotilanteessa 

ammattilaisen tulee olla ymmärtäväinen ja asiallinen, ja toimia asiakkaan ehdoilla 

häntä moralisoimatta tai syyllistämättä. Keskustelu rahapelaamisesta voidaan käyn-

nistää esimerkiksi tarttumalla niihin oireisiin tai ongelmiin, joita asiakas on itse tuo-

nut ilmi. Ammattilainen voi esittää myös avoimia kysymyksiä rahapelaamisesta, esi-

merkiksi siihen liittyvään ajan- ja rahankäyttöön liittyen. (Castrén & Lahti 2015, 82.) 

Rahapelaamisesta voi kysyä myös tiedustelemalla harrastaako asiakas rahapelien pe-

laamista ja mitä rahapelejä hän yleensä pelaa (P€lin merkit 2016, 15).  

Rahapeliongelmaan liittyy joitain tunnuspiirteitä, joiden avulla se voidaan tunnistaa 

ulkoapäin. Ne eivät kerro suoraan rahapeliongelman olemassaolosta, mutta koko-

naiskuvaa asiakkaan tilanteesta muodostettaessa niihin on hyvä kiinnittää huomiota. 

Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi omaisuuden katoaminen, rahan selittämätön 

käyttö ja useat peräkkäiset nostot pankkitililtä. Suhtautuminen rahaan saattaa muut-

tua korostetun merkitykselliseksi, tai päinvastoin asiakkaan on vaikea lainkaan puhua 

rahankäytöstä tai taloudellisista asioista. Laskujen maksamatta jättäminen, rahankäy-

tön kohteiden muuttuminen ja toistuva rahan lainaaminen läheisiltä voivat myös ker-

toa rahapeliongelmasta. (P€lin merkit 2016, 15.) 

Rahapeliongelman tunnistamista varten ammattilaisten käyttöön on kehitetty erilai-

sia mittareita. Lyhyiden mittareiden avulla voidaan seuloa rahapeliongelmaa, ja pi-

dempiä mittareita käytetään yleensä jo tunnistetun rahapeliongelman tarkempaan 

arviointiin. Lyhyet mittarit vievät aikaa vain noin minuutin, mutta niitä käytettäessä 

on huomioitava virheellisen tuloksen mahdollisuus. Suomennettuja, luotettavimmiksi 

osoittautuneita, lyhyitä mittareita ovat BBGS (Brief Biosocial Gambling Screen), 

Lie/Bet ja NODS-CLiP (National Opinion Research Center DMS-IV Screen for Gambling 



15 

 

Problems). (Castrén & Salonen 2015, 84–85.) Keskipitkiä tai pitkiä mittareita, joita pi-

detään yleisesti luotettavina, ovat PPGM (Problem and Pathological Gambling Mea-

sure), PGSI (Problem Gambling Severity Index) ja SOGS (South Oaks Gambling 

Screen). (Mts. 87.)  

2.4 Palvelujärjestelmä rahapeliongelmasta toipumisen tukena 

Rahapeliriippuvuuden hoitoon on tarjolla erilaisia palvelumuotoja. Pelaaja hakee 

apua yleensä tutuista palveluista, jotka sijaitsevat hänen lähiympäristössään, esimer-

kiksi sosiaalitoimistosta tai työterveyshuollosta. Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa 

tuki- ja neuvontapalveluiden sekä erilaisten hoitomuotojen avulla (Itäpuisto & Pajula 

2015, 81.) Hoitomuodon valintaan vaikuttavat pelaajan yksilölliset tekijät ja rahapeli-

riippuvuuden vaikeusaste. Tärkeää on muistaa, että myös läheiset tarvitsevat apua ja 

tukea. (Alho & Lahti 2015, 114.) 

Tapoja hoitaa rahapeliriippuvuutta ovat esimerkiksi lyhytterapia, verkostotyö ja oma-

apuohjelmat (Jaakkola 2017). Erityisen suositeltavana rahapeliriippuvuuden hoidossa 

pidetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa (Alho & Lahti 2015, 114). Muista riippu-

vuuksista eroten rahapeliriippuvuuden hoidossa on kiinnitettävä heti alussa huo-

miota pelaajan taloudelliseen tilanteeseen. Tilanteen selvittelyssä tehdään yleensä 

yhteistyötä velkaneuvonnan ja sosiaalitoimen kanssa. (Jaakkola 2017.) Hoidon tavoit-

teena on toimia pelaajan ajatusten, tunteiden ja käsiteltävien ilmiöiden sanoittajana 

sekä auttaa häntä tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavarojaan (Itäpuisto 

2012, 143). Työotteeksi suositellaan motivoivan haastattelun periaatteita (Alho & 

Lahti 2015, 114).  

Käytännössä hoitoa tarjoaa muun muassa pääkaupunkiseudulla toimiva Peliklinikka, 

jonka tarkoituksena on tarjota ja kehittää avohoitopalveluita Vantaan, Helsingin ja 

Kauniaisten täysi-ikäisille asukkaille. Vertaistukea tarjoavat Peluuri ja GA (nimettömät 

pelurit). Jos pelaaja tarvitsee ympärivuorokautista laitoshoitoa, sitä tarjotaan A-kli-

nikkasäätiön päihdesairaalassa, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa, Kankaan-
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pään A-kodissa sekä ruotsinkielisessä Pixneklinikenissä Maalahdessa, joissa on kehi-

tetty omia hoito-ohjelmia peliriippuvaisille. Palveluja on tarjolla myös sähköisenä, 

esimerkiksi Peli poikki -terapiaohjelman muodossa. (Jaakkola 2017.) 

3 Rahapeliongelmasta toipuminen 

3.1 Toipuminen käsitteenä ja toipumisen malleja 

Toipumisen käsitteen määrittely on haastavaa, vaikka käsitettä käytetäänkin laajasti. 

Whiten mukaan toipuminen on lääketieteellinen sana, joka viittaa sairauden tai trau-

man jälkeen tapahtuvaan terveyteen palaamiseen (2007, 231). Riippuvuudesta toipu-

misen hän määrittelee prosessina, jonka avulla yksilöt, perheet ja yhteisöt oppivat 

hyödyntämään resurssejaan, joiden avulla he voivat selvittää riippuvuuksiin liittyviä 

ongelmia, hallita omaa haavoittuvuuttaan kyseisten ongelmien suhteen sekä luoda 

terveen, tuottavan ja merkityksellisen elämän. Toipuminen on yksilöllinen kokemus, 

johon vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautumi-

nen, kulttuurin vaikutukset, uskonto ja tietyt elämää muokkaavat kokemukset esi-

merkiksi henkilökohtaiset traumat. Toipumisprosessin keskipisteessä ovat ammatti-

laisten sijaan toipujat ja heidän läheisensä. Muutoksen tekeminen ja sen ylläpitämi-

nen vaativat toipujalta jatkuvaa vaivannäköä. Toipuminen ei ole useimmiten pelkäs-

tään riippuvuudesta luopumista. Toipuminen aiheuttaa tyypillisesti toipujalle sekä si-

säisiä että ulkoisia muutoksia. Sisäisiä muutoksia voivat olla esimerkiksi uudenlaisten 

arvojen, ajatusmallien, tapojen ja asenteiden omaksuminen. Ulkoista muutosta voi 

tapahtua esimerkiksi arjen rakenteissa, ihmissuhteissa ja suhteessa yhteiskuntaan. 

(Mts. 236–238.) 

Toipumiseen liittyy toipumisorientaation käsite. Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan 

toipumisen prosessia, joka alkaa jostain, mutta jolla ei ole yhtä tiettyä päämäärää. 

Toipumisorientaatiossa on kyse prosessista, muutoksesta ja tulevaisuudesta. Toipu-

misorientaatiossa ajatellaan, että ihminen on toipumisprosessin aktiivinen toimija, 
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joka voi haasteistaan huolimatta elää tyydyttävää elämää. Oireista eroon pääsyä tär-

keämpänä pidetään sitä, että ihminen kokee elämänsä merkityksellisenä. Toipumis-

orientaatio on rantautunut suomalaisen mielenterveystyön kentälle 2010-luvulla, 

mutta se levisi laajemmalle vasta vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriön rahoit-

taman kehitys- ja tutkimushankkeen ”Kestävää kasvua ja työtä” avulla. Toipumis-

orientaation lähtökohtina toimii viisi periaatetta, jotka esittelen seuraavassa taulu-

kossa. (Raivio & Raivio 2020.) 

Toipumisorientaation viisi periaatetta 

1) Yhteys Yhteys toisiin, ihmissuhteet, tunne yhteisöön kuulumisesta 

2) Toivo Usko toipumiseen, motivaatio muutokseen 

3) Elämän merkityksel-
lisyys 

Elämälle päämääriä, jotka lisäävät elämänlaatua 

4) Vahvistuminen Vastuunotto ja kontrolli omasta elämästä 

5) Identiteetti Myönteisen minäkuvan syntyminen, stigman voittaminen 

Taulukko 1. Toipumisorientaatio (sov. Raivio & Raivio 2020.) 

 

Toipumisorientoituneissa palveluissa asiakas huomioidaan yksilöllisenä kokonaisuu-

tena ja pyritään vastaamaan tämän juuri sillä hetkellä koettuun tarpeeseen. Toipu-

misorientoituneissa palveluissa keskeistä on asiakkaan voimavarakeskeisyys, asiak-

kaan osallisuuden ja toimijuuden tukeminen, ammattilaisen ja asiakkaan tasaveroi-

suus sekä toivon ylläpitäminen. Ammattilaisten tehtävänä on toipumisorientoitu-

neissa palveluissa tukea asiakkaan henkilökohtaisen toipumisprosessin etenemistä. 

Toipumisorientoituneesti toimivien palveluiden tavoitteena on auttaa asiakasta löy-

tämään juuri hänelle itselleen sopivia ratkaisuja haasteistaan selviämiseen. Asiakas 
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otetaan mukaan palveluiden järjestämiseen, niiden kehittämiseen sekä arviointiin. 

(Laitila 2019.) 

Toipumista on mallinnettu myös Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemallin 

avulla. Muutosvaihemalli havainnollistaa viisi vaihetta, joita ihminen käy läpi motivoi-

tuessaan käyttäytymisen muutokseen. Vaiheet ovat esipohdintavaihe, pohdinta-

vaihe, valmistautumisvaihe, toimintavaihe ja lopettamisvaihe. Lopettamisvaihetta voi 

joissain tapauksissa seurata retkahdusvaihe, jonka jälkeen voidaan palata muutosvai-

hemallin eri vaiheisiin. (Niemelä 2018.) 

 

Esipohdintavaiheessa yksilö ei vielä tunnista tarvetta elämäntapamuutokseen. Poh-

dintavaiheessa hän alkaa harkita käyttäytymisensä muutosta, esimerkiksi ongelma-

pelaamisen lopettamista. Jos yksilö on jo tässä vaiheessa hakeutunut sosiaali- ja ter-

veysalan palveluihin, on ammattilaisen tärkeää tukea muutosmotivaation syntymistä. 

Valmistautumisvaiheessa yksilö päättää tehdä elämäntapamuutoksen ja alkaa val-

mistautua sen tekemiseen. Ammattilaisen tehtävä on tällöin tukea pystyvyyden tun-

netta ja luottamusta muutoksen mahdollisuuteen. Toimintavaiheessa yksilö pyrkii ak-

Kuvio 1. Toipumisen muutosvaihemalli sovellettuna Niemelän mukaan (sov. Niemelä 
2018.)  

Pohdinta-
vaihe

Valmistau-
tumisvaihe

Toiminta-
vaihe

Lopetta-
minen

Esipoh-
dintavaihe
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tiivisesti muutoksen toteuttamiseen erilaisin keinoin. Lopettamisvaiheessa yksilö to-

teuttaa muutoksen, esimerkiksi lopettaa ongelmallisen rahapelaamisen. (Niemelä 

2018.) 

Sosiaali- ja terveysalalla käytettävän motivoivan haastattelun tarkoituksena on tukea 

potilaan omaa motivaatiota muutoksen toteuttamiseen, esimerkiksi ongelmapelaa-

misen lopettamiseen. Työskentely perustuu potilaan ja ammattilaisen tasaveroiselle 

suhteelle, jonka tavoitteena on vahvistaa potilaassa olemassa olevia hyviä asioita ja 

voimaannuttaa potilasta ”neuvomaan itse itseään.” Motivoivan haastattelun avulla 

pyritään tuomaan näkyväksi potilaan muutoshalun ja vanhoissa tavoissa pitäytymi-

sen välinen ristiriita. Keskeisiä menetelmiä motivoivassa haastattelussa ovat muutos-

puheeseen tarttuminen, avoimien kysymysten esittäminen, heijastava kuuntelu ja 

yhteenvetojen tekeminen. Pyrkimyksenä on saada potilas kokemaan, että hänellä on 

mahdollisuus valita, millaista elämää hän elää. (Anglé 2020.)  

3.2 Toipumisen kolme eri reittiä 

Rahapeliongelman toipumisnäkökulmaa on tutkittu jokseenkin suppeasti niin suoma-

laisessa kuin kansainvälisessä tutkimuksessa. Tämän vuoksi opinnäytetyössä hyödyn-

netään rahapeliongelman toipumisen tarkasteluun myös päihderiippuvuuksien poh-

jalta muodostettuja toipumisen teorioita. Rahapeliongelma muistuttaa toiminnalli-

sena riippuvuutena jonkin verran päihderiippuvuutta, sillä toiminnallisten riippuvuuk-

sien on todettu aiheuttavan aivoissa päihteiden kaltaisia reaktioita (Yau & Potenza 

2015 & Koski-Jännes 2009). Päihderiippuvuuksien tavoin toiminnalliset riippuvuudet 

aiheuttavat voimakasta halua toimintaan, kontrollin heikkenemistä sekä toiminnan 

lopettamisen vaikeutta (Koski-Jännes 2009).  

Päihderiippuvuuksista toipuminen jaotellaan yleensä kolmeen luokkaan; spontaaniin 

toipumiseen, vertaistuen avulla toipumiseen sekä ammattiavun avulla toipumiseen 

(Kuusisto 2010, 19). Yksilön toipumista riippuvuuksista on tutkittu pääasiassa hoi-

dossa olleiden henkilöiden näkökulmasta. Koska suuri osa riippuvuusongelmista kär-

sivistä ei hakeudu hoidon piiriin, jää käsitys riippuvuuksista toipumisesta melko kape-

aksi. On todennäköistä, että hoidon piiriin hakeutuvat henkilöt eroavat niistä, jotka 
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eivät koskaan ammatillista hoitoa hae. Hoitotutkimuksissa on todettu, että hoidon 

vaikutukset ovat usein lyhytaikaisia ja melko heikkoja, tosin joillekin hoidot toimivat 

paremmin kuin toisille. (Blomqvist 2004, 158.). Kansainvälisessä vertailussa tarkastel-

tiin kanadalaisten, suomaisten, ruotsalaisten ja venäläisten asennoitumista spontaa-

niin toipumiseen eri riippuvuuksien yhteydessä. Tutkimuksen mukaan kanadalaisten 

mielestä rahapeliriippuvuudesta toipuminen ilman hoitoa oli hyvin haastavaa. Suo-

malaiset puolestaan pitivät rahapeliriippuvuudesta toipumista ilman hoitoa mahdolli-

sena (tulos 3,5 asteikolla jossa 5 = erittäin suuri mahdollisuus toipua omin avuin.) 

(Koski-Jännes, Holma, Hirschovits-Gerz & Raitasalo 2013, 63.) 

Blomqvist on tutkinut päihderiippuvaisia, jotka ovat vapautuneet riippuvuudesta joko 

ammatillisen hoidon avulla tai spontaanisti. Tutkimus osoitti, että ammatillisen avun 

piiriin hakeutuneiden henkilöiden päätös hakea apua syntyi yleensä seurauksena ti-

lanteesta, jossa alkoholi- tai huumeriippuvuuden aiheuttamat haitat ja seuraukset 

kulminoituivat. Spontaanisti toipuneet useimmiten vähensivät alkoholin tai huumei-

den käyttöä jo ennen päätöstä lopettamisesta. Spontaaniin toipumiseen liittyi usein 

jonkinlainen myönteinen, toivoa toisenlaisesta elämästä tuova elämänmuutos, jonka 

seurauksena päätös lopettamisesta toteutettiin. (Blomqvist 2004, 169–170.)  

Vertaistuki on vapaaehtoistyön muoto, joka perustuu jaettuihin ja yhteisiin kokemuk-

siin (Mykkänen-Hänninen 2007, 26). Vertaistuen tarkoituksena on jakaa toisten 

kanssa yhteisiä ongelmia, kuten haastavia elämäntilanteita. Vertaistukiryhmän tar-

koitus on toimia kohtaamispaikkana, jossa ryhmäläiset voivat tukea toisiaan, muo-

dostaa vastavuoroisia suhteita sekä käsitellä elämäntilanteitaan yhdessä. (Hyväri 

2005, 214–215.) Vertaistuki ei ole kuten terapeuttinen suhde, jossa osapuolten roolit 

on selkeästi määritelty, vaan ryhmässä on sallittua ystävystyä, jopa rakastua (mts. 

219). Vertaistukisuhteiden luominen vaatii henkilökohtaisten kokemusten jakamista 

toisille (mts. 225). Vertaistukiryhmässä tavoitteena on opetella toisten kanssa sopeu-

tumista erilaisiin elämäntilanteisiin ja vahvistaa selviytymistä arjessa. Parhaimmillaan 

vertaistuen kautta voi saada kokemuksen, että on tullut kuulluksi ja kohdatuksi. Ver-

taistukiryhmän ohjaajalla voi olla omaa kokemusta ryhmässä käsiteltävästä teemasta 

ja hän voi edustaa muille ryhmäläisille selviytymistarinaa. (Mykkänen-Hyvärinen 
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2001, 26–27.) Omista haasteista selvittyään ihminen haluaa usein auttaa muita. Ver-

taistukiryhmän ohjaajana on mahdollista toisia auttaessaan käsitellä omia kokemuk-

siaan ja saada niihin uusia näkökulmia. (Mts. 23.) 

3.3 Muita näkökulmia toipumiseen 

Pohjasmäki tutki narratiivisen tutkimusotteen avulla 16 rahapeliriippuvaisen toipu-

mistarinoita ja löysi kaikista toipumistarinoista käännekohdan, jonka kohdattuaan 

ongelmapelaaja muuttui passiivisesta sivustaseuraajasta aktiiviseksi oman elämänsä 

toimijaksi. Käännekohdat olivat Pohjasmäen mukaan hetkiä, joiden avulla toipumi-

nen tuli mahdolliseksi. Hänen tutkimukseensa vastanneet henkilöt olivat toipuneet 

rahapeliongelmasta kahdeksalla eri toipumiskeinolla. Nämä olivat identiteetin uudel-

leen rakentaminen, retkahdusten kautta toipuminen, tunteiden käsittelyn opettelu, 

uusien asioiden elämään saaminen, vertaistuki ja ammattiapu, läheisten merkitys 

sekä pelaamisen estäminen erilaisin ulkopuolisin keinoin. (Pohjasmäki 2017, 77–79.)  

Pickering, Spoelma, Dawzyck, Gainsbury ja Blaszczynski selvittivät tutkimuksessaan, 

mitä rahapeliriippuvuudesta toipuminen tarkoittaa. Tutkimusta varten haastateltiin 

32 henkilöä, jotka olivat hakeneet apua rahapeliriippuvuuteen (2019, 10.) Toipumi-

sen prosessista löydettiin tutkimuksen avulla seitsemän keskeistä osa-aluetta; ym-

märtäminen (insight), toimijuuden tunne (sense of agency), muutos käytöksessä (mo-

dified behaviour), rahapelaamisen hallinta (gambling urge management), mielenter-

veys ja yleinen hyvinvointi (general mental health and wellbeing), sosiaaliset verkos-

tot (social networks) ja talouden tasapaino (financial stability). Ymmärtäminen tar-

koittaa sitä, että pelaaja ymmärtää ja myöntää oman riippuvuutensa ja sen vaikutuk-

set omaan elämään. Tässä vaiheessa korostuu itsereflektion merkitys sekä ymmärrys 

siitä, mikä laukaisee rahapelaamisen. (Mts. 15.) Toimijuuden tunne pitää sisällään 

voimaantumisen ja vastuunoton omasta ongelmasta. Joillekin vastuunotto voi tar-

koittaa esimerkiksi itseavun toteuttamista. (Mts. 17–18.) Muutos käytöksessä tarkoit-

taa sitä, että pelaajan on muutettava käytöstään rahapelaamiseen liittyvien asioiden 

lisäksi myös muussa elämässään. Rahapelaamisen lopettamisen lisäksi tärkeää on 

kiinnittää huomiota muun elämän mielekkyyteen. Rahapelaamisen hallinta tarkoittaa 
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sitä, että pelaaja löytää keinoja vastustaa halua pelata, joko itsenäisesti tai ammatti-

laisen avulla. Mielenterveyden ja yleisen hyvinvoinnin osa-alue pitää sisällään nega-

tiivisten tunteiden käsittelyn ja sietämisen, sairauksien hoitamisen sekä positiivisuu-

den ylläpitämisen. (Mts. 19–21.) Sosiaaliset verkostot- osa-alueella haastateltavat pi-

tivät tärkeänä peliriippuvuudesta kertomista läheisilleen, läheisten tukea ja luotta-

muksen rakentamista. Talouden tasapaino osa -alueella pelaajat huomasivat, että pe-

laamisen lopetettuaan heillä on varaa elämiseen ja laskuihin. (Mts. 22–23.) 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

4.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoa rahapelaamisesta ja rahapeliongelman 

toipumisnäkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, miten haastatel-

tavat ovat toipuneet rahapeliongelmasta. Tutkimuksen tueksi muodostettiin tutki-

muskysymykset, jotka rajasivat aiheen selkeästi. Tutkimuskysymykset olivat seuraa-

vat:  

1. Millaisen toipumisreitin kautta haastateltavat saivat aikaiseksi muu-

toksen?  

2. Mikä haastateltavien kokemuksen mukaan motivoi toipumiseen?  

3. Millaiset asiat sosiaali- ja terveysalan palveluissa haastateltavien ko-

kemusten mukaan tukivat toipumista?  

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, joka rakentuu teoreettisesta viitekehyksestä, 

teemahaastatteluista, niiden analyysista sekä analyysin tulkinnasta. Tutkimuksen läh-

tökohtana oli tutkijan henkilökohtainen kiinnostus rahapeliongelmasta toipumista 

kohtaan sekä alan kehittämisen näkökulma. Rahapeliongelman toipumisnäkökulman 

ymmärtäminen on tärkeää sosiaali- ja terveysalalla, sillä ammattilaisten syvempi ym-

märrys toipumisen prosessista voi olla avuksi ihmisille, jotka parhaillaan kamppaile-
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vat rahapeliongelman kanssa ja hakevat apua sosiaali- ja terveyspalveluista. Opinnäy-

tetyössä selvitetään, millaisen tarinan haastateltavat kertovat rahapeliongelmasta 

toipumisesta ja siitä, mitkä tekijät ovat olleet toipumisen kannalta keskeisessä roo-

lissa juuri heidän tarinassaan. Lisäksi tutkitaan, millaiset asiat ovat olleet rahapelaa-

misen lopettamisen ja rahapeliongelmasta toipumisen kannalta merkityksellisiä niin 

yksilön elämässä kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.   

4.2 Laadullinen tutkimus lähestymistapana 

Laadullista tutkimusta käytetään tutkimuksen lähestymistapana silloin, kun halutaan 

ymmärtää jotain tiettyä ilmiötä ja saada selville mistä siinä on kyse. Mitä vähemmän 

ilmiöstä on tietoa, sitä varmimmin sen tutkimiseen kannattaa valita laadullinen lähes-

tymistapa. Laadullisen tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan pätevät 

vain kohdetapauksissa. Laadullisen tutkimuksen avulla on mahdollista muodostaa 

ymmärrettävä sanallinen, jopa tarkka, kuvaus ilmiöstä. (Kananen 2014, 16–17.) Laa-

dullisessa tutkimuksessa kiinnostuksenkohteena on, kuinka tutkittavat kokevat maail-

man. Tutkija on tiedon keruun ja analysoinnin avainhenkilö, joka suodattaa tutkitta-

vien kuvauksen tutkimustuloksiksi. (Mts. 19.) 

Rahapeliongelmasta toipumisen tutkimiseen valittiin laadullisen lähestymistapa, sillä 

ilmiöstä oli tärkeää saada lisää tietoa. Aiempaa tutkimusta aiheesta oli suomalaisen 

tutkimuksen kentällä entuudestaan niukasti, joten laadullinen lähestymistapa koet-

tiin järkevimpänä tapana lähteä muodostamaan ilmiöstä kuvausta. Laadullisen tutki-

muksen vahvuus on siinä, että ilmiötä voidaan tarkastella syvällisesti erilaisista näkö-

kulmista, ja muodostaa siitä tutkimusaineiston perusteella kattaviakin kuvauksia. 

Laadullisen lähestymistavan heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei tutkimuksen tulok-

sia voida suoraan yleistää koskemaan kaikkia rahapeliongelmasta kärsiviä, vaan ne 

tuovat esiin ainoastaan haastateltavien kokemuksen ilmiöstä.  

4.3 Tutkimusaineiston kerääminen teemahaastattelun keinoin 

Tutkimusaineisto opinnäytetyöhön kerättiin puhelimitse toteutetuilla teemahaastat-

teluilla neljältä itsensä rahapeliongelmasta toipuneeksi määritellyltä noin 25–50 -
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vuotiaalta henkilöltä. Anonymiteetin suojelemiseksi haastateltavia ei esitellä tarkem-

min. Haastateltavat löydettiin ottamalla yhteyttä henkilöön, joka on toiminut ohjaa-

jana ongelmapelaajien vertaistukitoiminnassa. Haastattelut toteutettiin puhelimitse, 

sillä välimatkojen vuoksi haastattelun toteuttaminen kasvotusten ei ollut mahdol-

lista. Eskolan ja Vastamäen mukaan teemahaastattelu on eräänlainen keskustelu, 

jonka tarkoituksena on vuorovaikutuksen avulla saada haastateltavaa kertomaan tut-

kijaa kiinnostavat asiat. Teemahaastattelussa tutkija on päättänyt haastattelun aihe-

piirit etukäteen. Haastattelussa käydään läpi ennalta määrätyt teemat, mutta haasta-

teltavien mukaan teemoja voidaan käsitellä eri järjestyksessä ja eri laajuisesti. (Eskola 

& Vastamäki 2015, 27–29.) Teemahaastattelussa tutkijalla ei välttämättä ole käsitel-

tävien teemojen listan lisäksi valmiita kysymyksiä. Olennaista on kertoa selkeästi, mi-

ten on haastattelunsa toteuttanut. (Valli 2018.)  

Perinteisestä teemahaastattelusta poiketen jokaisen haastattelun teeman alle val-

misteltiin joukko tukikysymyksiä, jotka muistuttivat, mitä tietoa haastattelulta tarvi-

taan, jotta sen pohjalta voidaan vastata tutkimuskysymyksiin. Tällainen hieman muo-

kattu teemahaastattelu valittiin opinnäytetyön aineiston keräämiseen siksi, että se 

oli luonteeltaan joustava, mutta kuitenkin tarpeeksi yksityiskohtainen. Haastatelta-

vien toivottiin kertovan tutkimukseen liittyvistä teemoista vapaasti, mutta kuitenkin 

siten, että haastattelun avulla voidaan kerätä mahdollisimman paljon olennaista tie-

toa tutkimusta varten. Eskolan ja Vastamäen mukaan teemahaastattelu antaa sekä 

haastattelijalle että haastateltavalle vapauden pysähtyä tiettyihin teemoihin ja tarvit-

taessa ohittaa joitain teemoja, jotka eivät haastattelussa tunnu olennaisilta. Haastat-

telutilanne on tutkijan aloitteesta syntyvä vuorovaikutustilanne, joka on sosiaalinen 

tilanne siinä missä mikä tahansa muukin sosiaalinen tilanne. Tilanteessa annetaan 

kaksi roolia; toinen haastattelee ja toinen on haastateltava. Haastattelijan tulee poh-

tia etukäteen, miten tämän sosiaalisen tilanteen voi saada onnistumaan mahdollisim-

man hyvin. (Eskola & Vastamäki 2015, 32.)  

Haastateltaville lähetettiin haastattelun teemarunko etukäteen sähköpostitse, jotta 

he saivat tutustua siihen ennen haastattelua. Haastattelut kestivät 15 minuutista 40 

minuuttiin. Haastattelijan roolissa tavoiteltiin hienotunteisuutta ja haastateltavien 
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tahtiin etenemistä. Tarkoituksena oli muistaa, että haastattelijan esittämät kommen-

tit ja lisäkysymykset vaikuttavat haastateltavien kertomuksiin ja näin ollen tutkimus-

tuloksiin. Pyrkimyksenä oli olla neutraali kuuntelija ja osoittaa aitoa kiinnostusta 

haastateltavia kohtaan. Haastattelut nauhoitettiin ja ne litteroitiin sanatarkasti. Litte-

roimatta jätettiin haastatteluista ne kohdat, joissa haastateltavan kanssa keskustel-

tiin tutkimukseen liittymättömistä asioista. Litteroitua tekstiä tuli 30 sivua (fonttikoko 

12, riviväli 1,5). Haastatteluaineistoa kertyi runsaasti ja haastateltavien kerronta oli 

huomattavan yksityiskohtaista, tarkkaa ja analyyttista. Sen perusteella tulkittiin, että 

haastateltavat olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen ja ehkä tämän vuoksi 

kertoivat hyvin avoimesti oman tarinansa. Toipumistarinoiden yhteydessä esitetyt ai-

neistokatkelmat koodattiin haastattelun numeron ja päivämäärän mukaan, jotta ne 

on mahdollista paikantaa litteroidusta haastatteluaineistosta (esimerkiksi H1 pvm. 

21.2.2020.) 

4.4 Tutkimusaineiston analysointi narratiivisen analyysin keinoin 

Tutkimusaineisto analysoitiin narratiivisen analyysin sekä sen erään alalajin temaatti-

sen analyysin keinoin. Narratiivisen analyysin pyrkimyksenä on muodostaa käsiteltä-

västä ilmiöstä ymmärrettävä kokonaisuus (Jokinen 2013, 50). Sen tarkoituksena on 

muodostaa tutkimusaineistosta tarinoita. Tarinoiden avulla on tavoitteena nostaa 

esiin aineiston keskeisiä, tutkimukseen liittyviä teemoja (Heikkinen 2018, 181). Riess-

manin mukaan narratiivinen analyysi voidaan jakaa neljään alalajiin; 1) temaattinen 

analyysi, 2) strukturaalinen analyysi, 3) vuorovaikutuksen analyysi ja 4) visuaalinen 

analyysi. Käyttämäni temaattisen analyysin avulla pyritään tunnistamaan tutkimusai-

neistosta jo muodostetuista tarinoista erilaisia teemoja. Temaattisen analyysin tar-

koituksena ei ole purkaa tutkimusaineistoa systemaattisesti osiin ja analysoida osia 

toisiinsa vertaillen, vaan tarinoita tarkastellaan kokonaisuuksina. (2008.)  

Kahta edellä esiteltyä analyysitapaa yhdistettiin tutkimusaineiston analysoinnissa. Lit-

teroitu aineisto luettiin läpi useaan kertaan yksityiskohtaisen ymmärryksen saavutta-

miseksi. Tutkimusaineistosta muodostettiin narratiivisen analyysin periaatteita hyö-

dyntäen neljä toipumistarinaa. Jokainen toipumistarina alkaa siitä vaiheesta, kun 

haastateltava vielä kärsii rahapeliongelmasta, ja päättyy haastateltavan toipumiseen. 
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Toipumistarinoiden muodostamisen jälkeen niistä nostettiin esiin tutkimuskysymyk-

siin vastaavia teemoja temaattisen analyysin periaatteita hyödyntäen. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että toipumistarinat analysoitiin systemaattisesti etsien niistä tut-

kimuskysymyksiin vastaavia teemoja.  

Narratiivisessa analyysissa tarinoista pyritään muodostamaan tulkintoja, joiden 

kautta pyritään tuomaan esille, miksi tietyt teemat tai tapahtumat ovat ilmiön kan-

nalta merkityksellisiä. (Jokinen 2013, 50.) Tämä tarkoitti tutkimuksessa sitä, että toi-

pumistarinoiden muodostaminen sekä tutkimuskysymyksiin vastaavien teemojen 

esiin nostaminen ei yksinään riittänyt tekemään tutkimuksesta valmista. Tulkintavai-

heessa perusteltiin, minkä vuoksi tarinoista esiin nostetut teemat olivat tutkimuksen 

kannalta merkityksellisiä. Tulkinnat ovat tutkijan tekemiä, ja vaikka ne on pyritty 

muodostamaan mahdollisimman neutraalisti teoreettista viitekehystä hyödyntäen, 

on hyvä ottaa huomioon, että ne eivät ole yleispäteviä totuuksia ilmiöstä. Joku muu 

olisi voinut mahdollisesti painottaa aineistossa erilaisia asioita ja näin ollen päätyä 

erilaisiin tulkintoihin. 

4.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimuksen tekemistä kaikilla tieteenaloilla ohjaavat tietyt eettiset periaatteet. Tut-

kijan on kunnioitettava tutkittavan itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa. Tutkimus 

tulee toteuttaa siten, ettei tutkimuksesta koidu haittaa tutkimuksessa mukana ole-

ville. (Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eetti-

nen ennakkoarviointi Suomessa 2019, 7.) Tutkittavaa on kohdeltava niin, että luotta-

mus tutkivan ja tutkittavan henkilön välillä säilyy. Tutkimustilanteisiin voi sisältyä sa-

manlaista tunteiden kokemista ja henkistä rasitusta, kuin arkipäiväisissä tilanteissa 

voisi esiintyä. Tutkijan tulee antaa tutkittavalle totuudenmukainen kuva tutkimuksen 

tavoitteista ja mahdollisista haitoista, joita tutkimukseen osallistuminen voi aiheut-

taa. (Mts. 8–9.) 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä on suojeltava. Täysi tunnista-

mattomuus voidaan luvata tutkittaville vain, jos se on oikeasti toteutettavissa. Henki-
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löiden nimettömyys tutkimusjulkaisussa ei automaattisesti estä henkilöiden tunnista-

mista. (Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eet-

tinen ennakkoarviointi suomessa 2019, 12–13.) Opinnäytetyön tekijänä olen vas-

tuussa tutkimuksen moraalisista ja eettisistä ratkaisuista. Ennen tutkimuksen tekoa 

on tärkeää arvioida tutkittaville koituvia riskejä, tutkittavien riittävää informaation 

saantia, aineistonhallintasuunnitelmaa, tutkittavan henkilön osallistumissuostumuk-

sen asianmukaisuutta, tapaa, jolla tutkittavien suostumus osallistumiseen pyydetään 

sekä tutkimuksella mahdollisesti saatavan tiedon merkitystä suhteessa siitä mahdolli-

sesti koituviin haittoihin. (Mts. 14–15.) 

Tavoitteena oli toteuttaa opinnäytetyöni eettisiä periaatteita noudattaen. Tähän py-

rittiin muun muassa informoimalla haastateltavia etukäteen siitä, millaisia teemoja 

haastattelussa käydään läpi, että he ehtivät valmistautua siihen. Haastateltaville ker-

rottiin, että haastattelun antaminen on täysin vapaaehtoista ja selvitettiin, miten 

haastattelun tuloksia käytetään opinnäytetyössä. Haastatteluissa koetettiin toimia 

hienotunteisesti ja tutkittavia painostamatta tai ohjailematta. Anonymiteetin säilymi-

nen oli aiheen henkilökohtaisuuden kannalta tärkeää, ja tavoitteena oli, ettei haasta-

teltavia voi tunnistaa opinnäytetyöstä. Haastateltavien kanssa tehtiin kirjallinen sopi-

mus tutkimukseen suostumisesta, ja se sekä keräämäni tutkimusaineisto säilytettiin 

salasanan takana. Kaikki kerätty aineisto hävitettiin opinnäytetyön palautuksen jäl-

keen. Kun haastatteluaineiston pohjalta oli muodostettu toipumistarinat, lähetettiin 

kullekin haastateltavalle oman tarinansa kommentoitavaksi. Haastateltavat saivat 

kertoa, jos toipumistarinaan oli tullut asiavirheitä, mutta kukaan heistä ei kokenut 

tarvetta toipumistarinoiden muokkaamiseen.  

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan yleensä reliabiliteetin ja validiteetin käsittein. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen reliabiliteetin arviointi tapahtuu arvioimalla 

analyysin systemaattisuutta ja tulkinnan luotettavuutta. Tutkija kertoo mistä tutki-

musaineisto koostuu ja miten hän tekee tutkimusaineistosta havaintoja. Laadullisen 

tutkimuksen validiteettia arvioitaessa tarkastellaan tutkimusaineiston luotettavuutta 

ja sitä, onko tutkimusaineistosta tehty valideja tulkintoja. On tärkeää pohtia, onko ai-

neisto kerätty siten, että se vastaa tutkimuskysymyksiin mahdollisimman hyvin, ja 
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onko aineiston analyysi avattu lukijalle selkeästi. Lisäksi tulee miettiä, onko aineis-

tosta tehty perusteltuja tulkintoja, ja onko nämä tulkinnat esitetty lukijalle ymmär-

rettävästi. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 27.)  

Haastatteluaineiston luotettavuutta on haastavaa arvioida, sillä haastateltavat kertoi-

vat oman tarinansa. Ei ole syytä olettaa, että haastateltavat eivät olisi kertoneet tari-

naansa totuudenmukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että haastatteluissa on jäänyt 

kertomatta jotain toipumisen kannalta olennaista esimerkiksi unohduksen, rajallisen 

ajan tai asioiden henkilökohtaisuuden vuoksi. Haastatteluaineiston on pyritty analy-

soimaan systemaattisesti ja tarkasti, kuten luvussa 4.4 kuvattiin. Aineiston analyysin 

luotettavuuden tukemiseksi haastatteluaineiston pohjalta muodostettiin juonelliset 

toipumistarinat, jotta lukija saa kokonaiskuvan kunkin haastattelun sisällöstä. Tavoit-

teena oli vastata tutkimuskysymyksiin toipumistarinoiden perusteella. Teoriaa yhdis-

teltiin tuloksiin opinnäytetyön perinteisestä mallista poiketen jo tulosten esittelyssä, 

jotta lukijalle selviää, mihin perustuen toipumistarinoista tehtiin tiettyjä tulkintoja.  

 

5 Tulokset 

5.1 Haastateltava A:n toipumistarina 

Haastateltava A oli rahapelaamisen aloittaessaan 11-vuotias ja hän pelasi rahapelejä 

25-vuotiaaksi asti. Rahapeliongelma vaikutti haastateltavan mukaan elämän jokai-

seen osa-alueeseen: rahaa ei ollut, joten vuokranmaksuun tai ruokaostoksiin ei ollut 

mahdollisuutta, ja sosiaaliset suhteet ja koulunkäynti kärsivät. Rahapeliongelma he-

rätti haastateltavassa itseä kohtaan negatiivisia tunteita; itseinhoa, vihaa, surua ja ih-

mettelyä, miksi pelasin taas. Haastateltava tiedosti kertomansa mukaan jo 11-vuoti-

aana, että hänellä oli rahapeliongelma.  

En niinkään käyttäny sanaa riippuvuus, vaikka siis varmasti tarkotin… 
Mutta ongelma. Tiesin et mulla on ongelma. (H1 pvm. 21.2.2020.) 
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Haastateltava A haki vuosien varrella apua esimerkiksi kouluterveydenhuollosta. Hän 

kertoi, että sieltä hänet ohjattiin eri palveluihin, joihin hänen oli tarkoitus itse ottaa 

yhteyttä. Haastateltava A kertoi, että aikoi jossain vaiheessa hakeutua tarjottuihin 

palveluihin, mutta ei kuitenkaan ollut täysin valmis lopettamaan rahapelaamista. Toi-

pumisen haastateltava A kuvaili alkaneen siitä, ettei hän enää jaksanut elämän tasa-

painottomuutta ja sitä, että asiat menivät koko ajan pieleen. Ystävän kommentti 

siitä, että hän voi maksaa haastateltava A:lle hoidon, oli ajatuksia herättävä. Lopulli-

nen lopettamispäätös muodostui haastateltava A:n voitettua huomattavan summan 

rahapelistä. Hän kertoi, että sen avulla hän sai taloutensa kuntoon, minkä myötä hän 

järkeili, että nyt on oikea hetki hakea apua rahapeliongelmaan.   

Haastateltava A kertoi toipumisen tapahtuneen suhteellisen helposti. Hän pohti, että 

yksi syy helppouteen oli hänen voittamansa rahasumma. Hänen ei toipumisen jäl-

keen tarvinnut murehtia raha-asioista, kuten peliveloista, jotka hänen mukaansa ovat 

usein syy siihen, että pelaamista jatketaan haitoista huolimatta suuren voiton toi-

vossa. Hän kertoi, että lopettaminen toi hänen elämäänsä vain positiivisia asioita. 

Noin parin kuukauden kuluttua lopettamisesta kaikki pelaamiseen liittyvät mielihalut 

olivat hänen mukaansa kadonneet. 

Päätettyään lopettaa rahapelaamisen haastateltava A hakeutui itsenäisesti vertaistu-

kiryhmään. Haastateltava A koki haastavaksi käydä ryhmässä, sillä halusi itse lopettaa 

pelaamisen täysin, mutta osa ryhmäläisistä pelasi edelleen rahapelejä. Vaikka haasta-

teltava A ei hyötynyt vertaistukiryhmässä käymisestä, hän päätyi myöhemmin ver-

taistukiryhmän ohjaajaksi. Hänen mukaansa vertaistuki on varmasti monelle muulle 

hyvä asia. 

Vaikka se vertaistukiryhmä oli mulle huono, nii sit mää halusin senki ta-
kia niin ku ite vetämään sitä, koska… Siinä niinku käsitteli sit kummiski 
niitä asioita ja - - pääs puhumaan kerran viikossa siitä, niin sit se vähän 
niin ku selkeytti ja anto semmosta raamia siihen, että tää on vaan mun 
entistä elämää. (H1 pvm. 21.2.2020.) 

Haastateltava A kertoi toipumisen myötä alkaneensa ajatella, että rahapeliongelma 

on toiminnallinen sairaus. Aiemmin hän oli pitänyt itseään “tyhmänä” ja “idioottina”. 
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Toipumisen myötä hän alkoi ajattelemaan, että hän pystyy vihdoin olemaan se ihmi-

nen, joka hän oikeasti on. Haastateltava A:n mielestä rahapeliongelmasta toipumi-

sessa on olennaista se, että ihminen hakee apua sitten, kun hän on lopettamisen 

kanssa tosissaan. Jos motivaatio muutoksen tulee ainoastaan ulkopuolelta, ei se hä-

nen mukaansa kanna hirveän pitkälle. Hän oli sitä mieltä, että vaikka ongelmapelaa-

misen voikin lopettaa itsenäisesti, kannattaa silti hakea itselleen jonkinlaista apua kä-

sitelläkseen rahapeliongelmasta aiheutuneita haasteita. Haastateltava A kertoi puhu-

neensa rahapeliongelmastaan julkisesti, mikä hänen mukaansa nostaa kynnystä enää 

aloittaa rahapelaamista. Haastateltava A:ta motivoi olemaan pelaamatta elämä, aja-

tukset tulevaisuudesta ja siitä mitä haluaa vielä elämässään tehdä.  

5.2  Haastateltava A:n tulokset 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan toipumistarinasta etsittiin vastausta sii-

hen, minkälaisen toipumisreitin kautta haastateltava A sai aikaan muutoksen. Haas-

tateltava A:n toipumisreitti oli kiinnostava, sillä päätös lopettaa rahapelaaminen ai-

heutui monien ongelmapelaajien tavoittelemasta suuresta voitosta. Lopettamista 

edelsi haastateltava A:n pidempi pohdiskelu siitä, että ongelmapelaaminen vaikeut-

taa hänen elämäänsä merkittävästi. Haastateltava A:n toipumisen voidaan katsoa al-

kaneen mielen tasolla jo ennen käännekohtaa, muutosvaihemallin teorian mukai-

sesti. Sen mukaan varsinainen riippuvuuskäyttäytymisen lopettaminen ei ole toipu-

misen ensihetki, vaan toipumista alustavaa työtä on voinut tapahtua mielen tasolla 

hyvinkin pitkään pohdinta- ja valmistautumisvaiheessa. (Niemelä 2018.) Toipumista-

rinasta tehtiin tulkinta, että haastateltava A toipui sekä spontaanisti että vertaistuen 

avulla rahapeliongelmasta. Kuten Blomqvist totesi, edelsi spontaania toipumista 

myönteinen elämänmuutos (2004, 169–170). Haastateltava A hakeutui lopettamis-

päätöksen tehtyään vertaistukiryhmään saadakseen tukea rahapelaamisesta aiheutu-

neiden haasteiden käsittelemiseen. Vaikkei hän kokenut saavansa siitä apua, ryhtyi 

hän kuitenkin vertaistukiryhmän ohjaajaksi, mikä tuki hänen kokemuksensa mukaan 

hänen toipumistaan. Mykkänen-Hyvärisen mukaan vertaistukiryhmän ohjaajana yk-

silö saa mahdollisuuden käsitellä omia haasteitaan toisia auttaessaan (2001, 23), ja 

tämä todennäköisesti toteutui haastateltava A:n kohdalla.  
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Toisen tutkimuskysymyksen mukaan toipumistarinasta etsittiin tekijöitä, jotka moti-

voivat haastateltava A:ta toipumiseen. Toipumistarinata tulkittiin häntä motivoineen 

toipumiseen sekä negatiiviset että positiiviset tekijät. Negatiivisia motivaatiotekijöitä 

olivat haastateltava A:n kokemus siitä, että rahapeliongelma vaikeuttaa hänen elä-

määnsä. Rahapeliongelmasta aiheutuvat taloudelliset vaikeudet, ongelmat ihmissuh-

teissa sekä haasteet koulunkäynnissä voidaan nähdä negatiivisina motivaattoreina, 

jotka tukivat lopettamispäätöksen syntymistä. Toipumistarinasta löytyi myös positii-

visia motivaatiotekijöitä, joista merkittävin oli haastateltava A:n käännekohta, hänen 

voittamaansa rahasummaa. Taloudellisten vaikeuksien ratkeaminen sai hänet tulkin-

tani mukaan pohtimaan tilannetta laajemmin, ja tulemaan siihen lopputulokseen, 

että ongelmapelaamisen on syytä loppua. Tulkittiin, että toipumista tukeva motivaa-

tiotekijä lopettamispäätöksen jälkeen oli haastateltava A:n ymmärrys siitä, ettei hän 

ole omien sanojensa mukaan tyhmä vaan hänellä on sairaus.  

Kolmannen tutkimuskysymyksen johdattelemana toipumistarinasta etsittiin vastauk-

sia siihen, minkälaista tukea haastateltava A sai sosiaali- ja terveyspalveluista. Haas-

tateltava A kertoi hakeneensa apua rahapeliongelmaan terveydenhoitajalta opiskelu-

aikoinaan. Terveydenhoitaja ohjasi hänet eteenpäin toisiin palveluihin. Yhteydenotto 

näihin palveluihin jätettiin haastateltava A:n vastuulle, ja kuten haastateltava kertoi, 

hän ei koskaan ottanut yhteyttä mihinkään. Voi olla, että haastateltava A olisi saanut 

apua palveluista, joihin hänet ohjattiin, jos hän olisi ottanut sinne yhteyttä. Haasta-

teltava A itse kuvaa, ettei ollut ehkä vielä tuossa vaiheessa valmis ottamaan apua oi-

keasti vastaan. Ei siis voida suoraan sanoa, että haastateltava ei saanut apua sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluista, sillä hänellä ei ehkä vielä tällöin ollut tarpeeksi moti-

vaatiota muutokseen.  

5.3 Haastateltava B:n toipumistarina 

Haastateltava B pelasi ongelmallisesti rahapelejä noin kahdeksan kuukautta, mikä 

johtui hänen tapauksessaan epäsopivasta lääkityksestä. Hän kertoi ongelmapelaa-

misjakson tuntuneen ”ajattomalta ajalta”, jolloin hän ei juurikaan pitänyt yhteyttä lä-
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heisiinsä ja koki olevansa poissaoleva. Hän kertoi koko ajan ymmärtäneensä, että ra-

hapelaaminen aiheuttaa hänelle vaikeuksia, mutta hän ei voinut sille mitään. Hän 

koki, ettei hänen elämäänsä mahtunut rahapelaamisen lisäksi mitään muuta.  

Kyl niin ku ymmärsi, miten hölmö on, mut tota, sille ei vaan voinu mi-
tään. - - Sit vaan pelas. - - Ei vaan niin ku kiinnostanu mikään muu ku se 
pelaaminen. (H2 pvm. 25.2.2020.) 

Haastateltava B kertoi ymmärtäneensä pian, että lääkitys aiheutti hänelle rahapelion-

gelman. Hän pyysi lääkityksen vaihtoa muutaman kuukauden jälkeen, mutta uusi lää-

kitys vain pahensi tilannetta entisestään. Lopulta haastateltavan läheinen soitti lääkä-

rille ja vaati lääkkeen lopetusta, joka tehtiin, mutta ei suosituksen mukaisesti lääki-

tystä vähitellen pienentäen. Haastateltava B kertoi sanoneensa terveydenhuollon 

ammattilaiselle, että lääkkeen yhtäkkinen lopettaminen aiheuttaa hänelle voimak-

kaita vieroitusoireita. Vastaukseksi hän sai ”no soita sit ambulanssi”. Haastateltava B 

kertoi lääkityksen lopettamisen aiheuttaneen hänelle vakavia oireita, muun muassa 

voimakasta sekavuutta. Hän koki, että terveydenhuollon palveluissa ei osattu auttaa 

häntä.  

Lääkityksen lopettamisen seurauksena haastateltava B:n ongelmapelaaminen päät-

tyi. Hän kertoi, että kun lääkkeen vaikutus loppui, niin samalla hävisi halu pelata. On-

gelmapelaaminen oli ehtinyt jättää hänen elämäänsä vaikutuksia, jotka eivät hävin-

neet yhtä nopeasti; hän kertoi esimerkiksi odottavansa päätöstä velkajärjestelystä ta-

loudellisen tilanteena korjaamiseksi. Haastateltava B:n mukaan rahapeliongelmasta 

seurasi myös hyviä asioita, sillä hän hakeutui sen myötä mukaan vertaistukiryhmään 

ja kouluttautui myöhemmin ryhmänohjaajaksi sekä kokemusasiantuntijaksi. Lisäksi 

hän toimii tukihenkilönä. 

Rahapeliongelmasta toipuminen herätti haastateltava B:ssä erilaisia tunteita ja aja-

tuksia, ja hän kertoi, ettei olisi ikinä uskonut itselleen voivan käydä niin. Nykyään hän 

ajattelee, että erilaisiin riippuvuuksiin voi sairastua kuka tahansa, ja ymmärtää, että 

ongelmapelaaminen ei ole tyhmyyttä vaan ”sairaus siinä missä muutkin”. Haastatel-

tava B totesi joidenkin ehkä ajattelevan, että toiminnallisissa riippuvuuksissa auttaa 
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niin sanotusti itseään niskasta kiinni ottaminen, mutta näin ei ole. Hän kertoi, että oli 

vaikeaa nähdä, miten paljon surua ja tuskaa hän oli aiheuttanut läheisilleen. Nykyään 

haastateltava B:n arki on todella erilaista, ja vaikka rahaa on vähemmän käytettävissä 

kuin ennen, hän kertoi olevansa elämäänsä tyytyväinen.  

5.4 Haastateltava B:n tulokset 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, minkälaisen toipumisreitin kanssa haastatel-

tava sai aikaan muutoksen, löytyi toipumistarinasta selkeä vastaus. Haastateltava B:n 

rahapeliongelma johtui hänen epäsopivasta lääkityksestään, minkä vuoksi hänen toi-

pumisreittinsä on melko suoraviivainen. Hän kertoi jossain vaiheessa ymmärtäneensä 

ongelmapelaamisen johtuvan lääkityksestä, ja hän pyysi lääkkeen vaihtoa, jota ei en-

sin tehty. Myöhemmin lääkitys vaihdettiin, mutta uusi lääke ei ollut myöskään so-

piva. Tämän jälkeen lääkitys lopetettiin, mutta liian äkkinäisesti. Lääkityksen lopetta-

misen prosessia voidaan kritisoida, mutta ongelmapelaaminen selvästi päättyi siihen, 

kun haastateltava B:n lääkitystä muutettiin. Haastateltava B:n toipumisen kannalta 

tärkeänä käännekohtana voidaan pitää sitä hetkeä, jolloin hän ymmärsi rahapelion-

gelman olevan kytköksissä hänen lääkitykseensä. Voidaan tulkita, että haastateltava 

B toipui ammatillisen avun kautta, sillä hän sai lopulta tarvitsemansa avun lääkäriltä. 

Blomqvist ja Jaakkola molemmat totesivat, että ammatillisen avun piiriin hakeutuivat 

usein ihmiset, jotka kokivat riippuvuuden aiheuttamien haittojen räjähtäneen käsiin 

(Blomqvist 2004, 169–170 & Jaakkola 2016).  

Toisen tutkimuskysymyksen ohjaamana toipumistarinasta etsittiin vastauksia siihen, 

mitkä tekijät motivoivat haastateltava B:tä toipumiseen. Voidaan tulkita, että haasta-

teltava B:tä motivoi ymmärrys siitä, että ongelmallinen pelaaminen aiheuttaa hänelle 

monenlaisia vaikeuksia. Lisäksi tärkeää oli ymmärrys siitä, että ongelma oli suoraan 

kytköksissä lääkitykseen, ja tästä kummunnut päätös vaatia lääkityksen vaihtoa sekä 

myöhemmin päätös lopettaa lääkitys. Tässä kohtaa hänen toipumistarinassaan ta-

pahtui Pohjasmäenkin tutkimuksessa esiintynyt käännekohta, jonka kautta hän löysi 

oman toimijuutensa ja toipuminen tuli mahdolliseksi (Pohjasmäki 2017, 77). Lääkityk-

sen vaihdon lisäksi haastateltava B toi esiin toipumiseen liittyvänä tärkeänä tekijänä 
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ymmärryksen siitä, että rahapeliongelma ei ollut seurausta haastateltava B:n tyhmyy-

destä, vaan kyseessä on sairaus, joka tällä kertaa poikkeuksellisesti alkoi tietyn lääki-

tyksen vuoksi.  

Kolmas tutkimuskysymys selvitti, minkälaista tukea toipumiseen haastateltava B sai 

sosiaali- ja terveysalan palveluista. Toipumistarinan perusteella voitaneen sanoa, että 

haastateltava B sai sosiaali- ja terveysalalta tarvitsemansa avun, mutta asiat eivät su-

juneet täysin toivotusti. Haastateltava B:n toiveen mukaisesti rahapeliongelmaa ai-

heuttanut lääkitys lopulta lopetettiin, mutta hän koki, että sitä ei hoidettu hyvin. 

Haastateltava B:lle tuli sosiaali- ja terveyspalveluista tulkintani mukaan kokemus, että 

hänet jätettiin yksin, eikä kukaan oikein osannut auttaa häntä, vaikkakin hän sai sieltä 

pyytämänsä avun. Voidaan olla sitä mieltä, että tässä tapauksessa sosiaali- ja terveys-

palveluista nousee esiin toipumisorientaation puute. Toipumisorientaation periaat-

teiden vastaisesti haastateltava B:tä ei hänen kokemuksensa mukaan kohdattu ar-

vokkaana yksilönä, eikä hänen akuuttiin tarpeeseensa vastattu. (Laitila 2009.) 

5.5 Haastateltava C:n toipumistarina 

Haastateltava C aloitti rahapelaamisen noin 9-vuotiaana ja pelasi 22 vuotta. Hän ker-

toi, että varhaisnuoruudessa rahan arvo hämärtyi ja raha toimi tunteiden säätelijänä. 

Myöhemmin ongelmapelaaminen aiheutti hänelle itsetunnon murentumista, psyyk-

kisiä häiriöitä ja vakavia taloudellisia ongelmia. Rahapeliongelma sai haastateltava 

C:n kokemaan itsensä vialliseksi, yksinäiseksi ja erilaiseksi kuin muut, ja hän koki, että 

rahapeliongelma on vain yksilön ongelma. Haastateltava C ei tuolloin ajatellut kärsi-

vänsä rahapeliongelmasta. Hän kertoi rahapeliongelman olleen jatkuvasti elämässä 

ollut ”pahan olon möykky” ja hän koki olevansa huono äiti ja huono ihminen. 

Siis rahapeliriippuvuus - - on saanut mut vihaamaan itseäni ja loppujen 
lopuksi saanut mut ajattelemaan, että on parempi kaikille, että minä 
kuolen. (H3 pvm. 25.2.2020.) 
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Haastateltava C kertoi, ettei rahapeliongelmasta toipuminen alkanut rahapelaamisen 

lopettamispäivästä, vaan toipuminen oli olemassa jo pitkään. Noin vuoden ennen pe-

laamisen lopettamista hän yritti rajoittaa pelaamistaan tuloksetta. Haastateltava C 

yritti lopulta itsemurhaa, mitä hän kutsui pohjakosketukseksi, mutta kertoi, ettei on-

gelmapelaaminen loppunut siihen eikä hän saanut vielä tuolloin apua. Hän pohti, ha-

kiko oikeasti apua vielä tässä vaiheessa. Lapsen syntymä oli haastateltava C:n mu-

kaan käänteentekevää toipumisen kannalta. Lapsi ei ollut kaikkien standardien mu-

kaan terve, ja se sai haastateltavassa tämän sanojen mukaan aikaan positiivisen mo-

tivaatiokriisin. Tämän seurauksena haastateltava C lähti puolisonsa kanssa hakemaan 

apua rahapeliongelmaan. 

Haastateltava C kertoi, että hän kohtasi lääkärin, joka ei tiennyt rahapeliongelmasta 

paljoakaan. Käänteentekevää oli, että lääkäri kertoi siitä huolimatta haluavansa aut-

taa, ja suhtautui haastateltava C:n ongelmaan vakavuudella eikä vähätellyt tämän pa-

haa oloa. Haastateltava C käytti lääkärin vastaanotolla ensimmäisen kerran itsestään 

sanaa rahapeliriippuvainen. Hän ei ollut halunnut käyttää aiemmin tuota sanaa, sillä 

hän koki, että jos hänen sairaudellaan olisi jokin nimi, se olisi armollisuutta itseä koh-

taan. Haastateltava C kertoi, että lääkärin ja hänen puolisonsa osoittama armollisuus 

häntä kohtaan oli toipumisen kannalta merkityksellistä, sillä tämän kautta hän oppi 

antamaan armoa myös itselleen ja alkoi ajatella, että on auttamisen arvoinen. 

Haastateltava C sai lääkärikäynnin jälkeen tukea perhepalveluista ja pääsi säännölli-

sesti keskustelemaan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kanssa. Hän sai tukitoi-

menpiteiden kautta itselleen kokemuksen siitä, ettei hän ole yksin. Hän kertoi, että 

heti saatuaan hieman lisää voimavaroja hän lähti rakentamaan itselleen sopivaa kun-

toutusta, sillä halusi oppia ymmärtämään omaa historiaansa, toimintamallejaan ja ki-

pukohtiaan voidakseen varmistaa, ettei enää ala ongelmapelaamaan.  

Mulla oli vahvana se ajatus, et mä en koskaan enää elämässäni tuu kes-
tämään sitä, et se pelaaminen tulee mun elämääni. Että sit se on niin 
ku… Et sit lähtee henki. Taval tai toisella. (H3 pvm. 25.2.2020.) 
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Haastateltava C painotti, että ulkopuolelta tullut ymmärrys oli hänelle merkityksel-

listä. Hän kertoi, että usein ajatellaan riippuvaisten piiloutuvan ongelmansa taakse, 

mutta on itse eri mieltä. Hänen mukaansa riippuvaiset ovat usein hyvin ankaria itsel-

leen. Hänen mielestään rahapeliongelman hoidossa tärkeää on se, että ihmisen voi-

mavaroja vahvistetaan niin, että hän alkaa nähdä itsensä avun arvoisena. Ihmistä on 

tuettava yksilöllisesti riippuvuuksia hoidettaessa, ei ennalta määrätyn muotin mu-

kaan. Toipuminen herätti haastateltava C:ssä lämpimiä ajatuksia entistä itseään koh-

taan. Hän alkoi käyttää itsestään sanaa ”toipuva rahapeliriippuvainen”, josta tuli hä-

nelle ylpeyden aihe. Hän toimii nykyään vertaistukiryhmän vetäjänä ja kokemusasian-

tuntijana. Retkahduksia haastateltava ei ole kokenut. Hänen näkökulmansa asiaan 

on, että retkahdukset kuuluvat riippuvuussairauteen ja kun todellinen toipuminen on 

alkanut, ei niitä enää tapahdu. Häntä motivoi olemaan pelaamatta elämä, hän itse ja 

omat lapset.  

5.6 Haastateltava C:n tulokset 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan toipumistarinasta etsittiin vastaus siihen, 

millaisen toipumisreitin kautta haastateltava C sai aikaan muutoksen. Aluksi haasta-

teltava C alkoi rajoittamaan pelaamistaan erilaisin säännöin. Tämä ei kuitenkaan vielä 

johtanut rahapelaamisen lopettamiseen. Muutosvaihemallin teoriaa ajatellen oli 

haastateltava tässä vaiheessa vielä pohdinta- ja/tai valmistautumisvaiheessa (Nie-

melä 2018). Haastateltava C koki pohjakosketuksen yrittäessään itsemurhaa. Blom-

qvistin tutkimukseen pohjaten olisi voinut ajatella, että haastateltava C hakee apua 

sosiaali- ja terveyspalveluista tässä vaiheessa, mutta niin ei käynyt, vaan ongelmalli-

nen pelaaminen jatkui edelleen (2004, 169–170). Käännekohtana ongelmapelaami-

sen lopettamiseen toimi myöhemmin haastateltava C:n lapsen syntymä, josta hän 

käytti itse ilmausta positiivinen motivaatiokriisi. Haastateltava C haki lapsen synty-

män motivoimana apua sosiaali- ja terveyspalveluista ja kohtasi lääkärin, joka otti hä-

nen tilanteensa vakavasti. Lääkärin avun lisäksi haastateltava C sai kotiinsa perhepal-

veluita ja pääsi keskustelemaan sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan kanssa.  

Toisen tutkimuskysymyksen johdattamana toipumistarinasta etsittiin tekijöitä, jotka 

motivoivat haastateltavaa toipumiseen. Haastateltava C:tä motivoivat toipumiseen 
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pääasiassa positiiviset tekijät; lapsen syntymä sekä muiden ihmisten arvostava ja voi-

mavarakeskeinen suhtautuminen häneen. Lapsen syntymä toimi motivaattorina avun 

hakemiseen, minkä jälkeen muiden osoittama kannustus ja armollisuus häntä koh-

taan saivat hänet kokemaan, että hän on auttamisen arvoinen, mikä mielestäni moti-

voi haastateltavaa toipumiseen erityisen vahvasti. Lisäksi toipumiseen motivoi se, 

että haastateltava C oppi muiden suhtautumisen avulla olemaan armollinen itseään 

kohtaan ja sai kokemuksen siitä, ettei hän ole yksin haasteidensa kanssa. Nämä ta-

pahtumat toimivat haastateltava C:n toipumistarinassa käännekohtana, jonka seu-

rauksena hän otti elämänsä toimijuuden omiin käsiinsä (Pohjasmäki 2017, 77). 

Sosiaali- ja terveysalalla haastateltava C:n toipumista tuki se, miten hänet kohdattiin. 

Voidaan sanoa, että haastateltava C:n saama palvelu oli erittäin toipumisorientaatio-

keskeistä, sillä lääkäri kohtasi hänet yksilönä ja vastasi hänen senhetkisiin tarpei-

siinsa. Vaikkei lääkäri tiennyt rahapeliongelmasta paljoakaan, lupasi hän ottaa siitä 

selvää ja ilmaisi halunsa auttaa. (Laitila 2009.) Lääkäri onnistui toipumisorientaation 

periaatteiden mukaisesti luomaan haastateltava C:lle toivoa tulevaisuudesta ja tuke-

maan häntä toipumisprosessissa oikeilla tavoilla. Haastateltava C:n mukaan lääkärin 

armollisuus häntä kohtaan oli toipumisen kannalta olennaista. Tämän tulkittiin tuke-

neen haastateltava C:n myönteisen minäkuvan syntymistä, mikä on yksi toipumis-

orientaation periaatteista (Raivio & Raivio 2020). Lääkäri tarjosi haastateltava C:lle 

tukea myös muista palveluista. Perhetyö haastateltava C:n kotona tuki häntä ja antoi 

hänelle tunteen, ettei hän ole yksin; tällainen yhteyden kokemus on toipumisorien-

taation periaatteista ensimmäinen (mt). Saamansa tuen avulla haastateltava C keräsi 

itselleen voimavaroja, joiden avulla hän jaksoi lähteä työstämään omia kipukohtiaan 

ja tutustumaan omiin toimintamalleihinsa, jotka olivat ajaneet häntä pelaamaan on-

gelmallisesti. Säännölliset juttutuokiot sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan luona oli-

vat merkityksellisiä, sillä niissä haastateltava C sai purkaa ajatuksiaan.  

5.7 Haastateltava D:n toipumistarina 

Haastateltava D aloitti rahapelaamisen suunnilleen kolmetoistavuotiaana. Rahape-

laaminen ei ensin ollut hänelle ongelma, mutta muuttui sellaiseksi vuosien kuluessa. 
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Haastateltava pelasi rahapelejä kaksitoista vuotta. Rahapeliongelma vaikutti haasta-

teltava D:n elämään siten, että rahan arvo hämärtyi, ihmissuhteet kärsivä, mielialat 

heittelivät ja lopulta ajatuksissa kävi myös itsemurha. Haastateltava D pohti, että ra-

han merkityksellisyys ajoi hänet pelaamaan ongelmallisesti, sillä hänellä oli ajatus 

siitä, että se miten paljon hänellä on rahaa, määrittää miten hyvä ihminen hän on. 

Rahapeliongelmasta toipumisen käännekohtana toimi haastateltava D:n mukaan 

pohjakosketus. Hän kertoi, että hän voi rahapeliongelman vuoksi huonosti ja oli niin 

sanotusti pohjalla. Hän oli saanut puolisoltaan useita mahdollisuuksia lopettaa ongel-

mapelaamisen, mutta ei ollut niin tehnyt, vaikkakin oli vähentänyt pelaamistaan pal-

jon. Haastateltava D kertoi, että kun jäi viimeisen kerran puolisolle kiinni rahapelaa-

misesta, hän alkoi pelätä puolison jättävän hänet. Haastateltava D:llä ja hänen puoli-

sollaan on yhteinen tytär, joka toimi yhtenä motivaatiotekijänä avun hakemiseen. 

Haastateltava D koki, että hänellä oli liikaa menetettävää eikä hänellä enää ollut 

muita vaihtoehtoja kuin hakea apua.  

…se oli se tilanne niinku siinä pisteessä, et joko hakee apua ja koittaa 
tehä asioille jotain, tai sitte niinku ajatukset oli sitä luokkaa, et sit niinku 
suurin piirtein vetää johonki kalliolouhokseen autolla. (H4 pvm. 
26.2.2020.) 

Haastateltava D oli ollut A-klinikan asiakkaana jo aiemmin noin vuoden verran, mutta 

ei ollut tällöin vielä lopettanut ongelmapelaamista. Hän meni A-klinikalle toiveenaan 

saada lähete Avominne -hoitoon. A-klinikalla tuli kuitenkin puheeksi, että haastatel-

tavan kotipaikkakunnalla oli juuri alkamassa vertaistukiryhmä, jonka toimintaan 

haastateltava D päätti osallistua. Hän piti vertaistukiryhmään osallistumista merkittä-

vänä tapahtumana, jonka seurauksena hän ymmärsi, että ”ihan normaalit” ihmiset-

kin voivat kärsiä peliongelmasta. Hän alkoi ajatella, että rahapeliongelma voi olla sai-

raus, eikä kyse ole siitä, että hän on tyhmä. Haastateltava D alkoi toimia myöhemmin 

vertaisohjaajana, eli vertaistukiryhmän vetäjänä, ja on vetänyt tämän jälkeen useita 

ryhmiä.  
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Haastateltava D kertoi, että hän ei toipumisen jälkeen pystynyt pitkään aikaan ole-

maan sinut itsensä ja tekemiensä asioiden kanssa, mutta pystyi myöhemmin anta-

maan itselleen anteeksi. Haastateltava D kertoi joutuneensa miettimään toipumisen 

myötä omat arvonsa uusiksi ja pohtimaan, mikä on elämässä oikeasti tärkeää. Nyky-

ään haastateltava D:n elämä on hänen mukaansa normalisoitunut. Häntä motivoi 

olemaan pelaamatta se, ettei hän halua enää kokea samanlaisia tunteita kuin kärsies-

sään rahapeliongelmasta, eikä aiheuttaa ikäviä tunteita läheisilleen. Myös hänen per-

heensä motivoi häntä olemaan ongelmapelaamatta. Haastateltava D kertoi, että ai-

noa syy enää pelata rahapelejä olisi se, että saisi rahaa, ja hän kertoi onnistuneensa 

muuttamaan suhdettaan rahaan ja sen tarpeeseen siten, että hänen mielestään mah-

dollisuus retkahtaa rahapeleihin on nykyään hyvin pieni.  

5.8 Haastateltava D:n tulokset 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan toipumistarinasta etsittiin vastauksen sii-

hen, millaisen toipumisreitin kautta haastateltava D sai aikaan muutoksen. Haastatel-

tava D pelasi ongelmallisesti vuosia. Hän hakeutui A-klinikalle, mutta ei tuolloin vielä 

lopettanut pelaamista. Muutosvaihemallin mukaan voidaan ajatella, että hän oli 

tässä vaiheessa muutoksen pohdintavaiheessa, mutta ei edennyt vielä sen pidem-

mälle (Niemelä 2018). Toipumiseen johtava käännekohta haastateltava D:n tarinassa 

toimi niin sanottu pohjakosketus. Haastateltava D kertoi voineensa hyvin huonosti, ja 

kun hän toistuvien uusien mahdollisuuksien jälkeen jäi viimeisen kerran rahapelaami-

sesta kiinni puolisolleen, hän joutui pysähtymään. Haastateltava D kertoi, että hä-

nellä oli liian paljon menetettävää ja hän voi liian huonosti ollakseen hakematta 

apua. Hän lopetti ongelmapelaamisen ja hakeutui A-klinikalle uudestaan. Sitä kautta 

hänelle mahdollistui vertaistukiryhmään osallistuminen, joka tuki hänen toipumis-

taan. Voidaan katsoa haastateltava D:n toipuneen pääasiassa vertaistuen avulla, tie-

tenkään hänen omaa osuuttaan vähättelemättä.  

Toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta siihen, mikä motivoi haastateltava 

D:tä toipumiseen. Haastateltava D:tä motivoivat rahapelaamisen lopettamiseen ja 

toipumiseen positiiviset motivaatiotekijät: halu pitää kiinni puolisosta ja omasta lap-

sesta. Perheen merkitys lopettamispäätöksen muodostumisessa tulkittiin vahvaksi. 
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Lisäksi voidaan katsoa, että haastateltava D:tä motivoi toipumiseen tunne siitä, että 

hänellä on liikaa menetettävää. Negatiivisena motivaatiotekijänä toimi se, että haas-

tateltava D koki olonsa niin huonoksi, että hänellä ei ollut omien sanojensa mukaan 

muuta vaihtoehtoa kuin hakea apua. Toipumistarinan perusteella todettiin, että toi-

pumiseen voivat motivoida samaan aikaan sekä positiiviset että negatiiviset tekijät. 

Haastateltava D:n toipumistarinassa korostuu motivoivan haastattelun (Anglé 2020) 

periaatteiden mukainen ristiriitojen näkyväksi tuleminen. Vaikkei hän kertonut koke-

neensa motivoivaa haastattelua ammattilaisen kanssa, hän päätyi itse siihen pistee-

seen, että nykyisen arjen ja tavoitellun elämän välinen ristiriita kasvoi liian suureksi, 

minkä seurauksena hän päätyi lopettamaan ongelmapelaamisen.  

Kolmannen tutkimuskysymyksen mukaan toipumistarinasta etsittiin vastauksia sii-

hen, mikä tuki sosiaali- ja terveysalalla haastateltava D:n toipumista. Tulkittiin, että 

hänen toipumistaan tuki A-klinikan kautta vertaistukiryhmään ohjaaminen, eli toi-

miva palveluohjaus. Vertaistukiryhmässä haastateltava D kertoi ymmärtäneensä, että 

rahapeliongelma on sairaus, ei yksilön tyhmyyttä. Hän myös ymmärsi, että ”tavalli-

setkin” ihmiset voivat sairastua rahapeliongelmaan. Haastateltava D:n tarinassa ver-

taistuen merkitys toipumisen tukena tulkittiin olleen suuri. Hän pääsi vertaistukiryh-

mään jakamaan haasteitaan ja käsittelemään vaikeaa elämäntilannettaan. Mykkä-

nen-Hyvärisen mukaan vertaistukiryhmästä voi saada parhaimmillaan tunteen koh-

datuksi ja kuulluksi tulemisesta, ja saada työkaluja arjesta selviämiseen (2001, 26–

27). Voi olla, että juuri näiden kokemusten takia haastateltava D koki saaneensa apua 

vertaistuesta.   

5.9 Yhteenveto tuloksista ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoa rahapeliongelmasta ja etenkin 

rahapeliongelman toipumisnäkökulmasta. Tutkimusongelmaa lähestyttiin 

tutkimuskysymysteni avulla etsien vastauksia siihen, millaisen toipumisreitin kautta 

haastateltavat saivat aikaiseksi muutoksen, mikä haastateltavien kokemuksen mu-

kaan motivoi toipumiseen ja millaiset asiat sosiaali- ja terveysalan palveluissa haasta-

teltavien kokemusten mukaan tukivat toipumista. Tässä luvussa tehdään yhteenveto 
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tutkimuksen päätuloksista ja kerrotaan, miten niitä voidaan hyödyntää sosiaali- ja 

terveysalalla.  

Millaisen toipumisreitin kautta haastateltavat saivat aikaiseksi muutoksen? 

Haastateltavien toipumisreittejä tarkasteltaessa huomattiin, että yksilöllisistä rei-

teistä löytyi myös yhtäläisyyksiä. Toipumisreitistä löytyi alku (ongelmapelaaminen) ja 

loppu (toipuminen). Alun ja lopun välillä jokainen haastateltava koki erilaisia tapahtu-

mia. Yhteistä jokaisessa toipumisreitissä oli alun ja lopun väliltä löytyvä Pohjasmäen-

kin tutkimuksessaan esiin tuoma käännekohta, joka vaikutti haastateltavan toipumis-

reitin kulkuun merkittävästi (2017, 77). Sen myötä jokainen haastateltava teki pää-

töksen ongelmapelaamisen lopettamisesta ja haki itselleen apua.  

Käännekohta oli jokaisen haastateltavan toipumisreitillä merkityksellinen, elämän 

suuntaa muuttava hetki, jonka inspiroimana haastateltavat tekivät jotain konkreet-

tista muutoksen toteuttamiseksi. Yhtäläistä haastateltavien toipumisreiteissä oli 

myös se, että jokainen haastateltava päätyi toipumisreitin lopussa vertaistuen pariin 

tavalla tai toisella. Huomattiin, että toipumisreiteistä oli mahdotonta tarkkaan to-

deta, milloin haastateltavien toipuminen alkoi. Sen sijaan rahapelaamisen lopetta-

mishetki oli selvästi määriteltävissä. Haastateltavien toipumisreitit havainnollistetaan 

seuraavan taulukon avulla. Taulukossa ei mainita toipumista sen vuoksi, että sitä olisi 

mahdotonta sijoittaa taulukossa oikeaan kohtaan.  
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Tuloksista tehtiin johtopäätös, että vaikka jokainen haastateltava toipui rahapelion-

gelmasta omaa reittiään, löytyi toipumisreiteistä myös yhteisiä asioita. Tämä tarkoit-

taa sitä, että vaikka rahapeliongelma vaikuttaa jokaisen elämään yksilöllisesti, on toi-

pumisreiteistä mahdollista erottaa hetkiä, jolloin yksilö on alttiimpi hakeutumaan 

avun piiriin tavalla tai toisella. Sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta tämä tarkoittaa 

sitä, että tällaisiin käännekohtiin olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan tarttua. Esimer-

kiksi pohjakosketuksen vuoksi lääkäriin hakeutunut ihminen voi olla elämänsä kään-

nekohdassa, jossa auttajan suhtautuminen häneen ja hänen mahdollisuuksiinsa voi 

vaikuttaa kriittisesti hänen toipumisreittinsä kulkuun. Puheeksiotto ja motivoiva 

haastattelu voivat tällaisissa käännekohdissa tukea ongelmapelaajan muutosmoti-

vaation syntyä. 

 

HAASTATELTAVIEN TOIPUMISREITIT RAHAPELIONGELMASTA 

 Lähtötilanne Käännekohta Avun hakeminen Avun tarjoami-
nen muille 

Haastateltava 
A 

Ongelmapelaa-
minen, yritys vä-
hentää ongelma-
pelaamista 

Suuri voitto Vertaistukiryh-
mään hakeutu-
minen itsenäi-
sesti 

Vertaistukiryh-
män ohjaaja 

Haastateltava 
B 

Ongelmapelaa-
minen 

Ymmärrys rahapelion-
gelman tuomista haas-
teista & ymmärrys lää-
kityksen yhteydestä 
ongelmapelaamiseen 

Hakeutuminen 
terveydenhuol-
lon pariin lääk-
keiden lopetta-
mista varten 

Vertaistukiryh-
män ohjaaja, 
tukihenkilö & 
kokemusasian-
tuntija 

Haastateltava 
C 

Ongelmapelaa-
minen, yritys vä-
hentää ongelma-
pelaamista, poh-
jakosketus 

Lapsen syntymä Lääkäri, perhe-
työ, sairaanhoita-
jan ja terveyden-
hoitajan keskus-
telut 

Vertaistukiryh-
män ohjaaja & 
kokemusasian-
tuntija 

Haastateltava 
D 

Ongelmapelaa-
minen, yritys vä-
hentää ongelma-
pelaamista 

Pohjakosketus A-klinikan kautta 
vertaistukiryh-
mään 

Vertaistukiryh-
män ohjaaja 

Taulukko 2. Haastateltavien toipumisreitit rahapeliongelmasta 
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Mikä haastateltavien kokemuksen mukaan motivoi toipumiseen? 

Toipumismotivaatiota tarkasteltaessa toipumistarinoista löytyi tekijöitä, joita nimite-

tään lyhyen tähtäimen motivaatiotekijöiksi ja pitkän tähtäimen motivaatiotekijöiksi. 

Lyhyen tähtäimen motivaatiotekijät ovat edellisessä luvussa esiteltyjä käännekohtia, 

jotka olivat haastateltavien tarinoissa merkityksellisiä hetkiä. Lyhyen tähtäimen moti-

vaatiotekijät nimensä mukaisesti motivoivat haastateltavia lopettamaan ongelmalli-

sen pelaamisen ja hakemaan jonkinlaista apua itselleen. Lyhyen tähtäimen motivaa-

tiotekijät sysäsivät haastateltavat toteuttamaan konkreettisesti muutoksen, jota he 

olivat pohtineet ja mahdollisesti tavoitelleet jo aiemmin. Lyhyen tähtäimen motivaa-

tiotekijät jaettiin karkeasti negatiivisiin ja positiivisiin tekijöihin ja ne esitellään 

seuraavassa taulukossa. 

Lyhyen tähtäimen motivaatiotekijät rahapeliongelmasta toipumiseen 

Positiiviset motivaatiotekijät Negatiiviset negatiiviset motivaatiotekijät 

Lapsen syntymä 

Ymmärrys lääkityksen yhteydestä 

rahapeliongelmaan  

Raha-asioiden järjestyminen voiton vuoksi 

Ymmärrys siitä, että on avun arvoinen 

Tunne siitä, että on liikaa menetettävää 

Pohjakosketus; tunne siitä, että ei enää selviä 

ilman apua 

Kokemus rahapeliongelman negatiivisista 

vaikutuksista omaan elämään 

Taulukko 3. Lyhyen tähtäimen motivaatiotekijät rahapeliongelmasta toipumiseen 

 

Lyhyen tähtäimen motivaatiotekijöiden lisäksi jokainen haastateltava toi 

toipumistarinassaan esille pitkän tähtäimen motivaatiotekijöitä. Toipumistarinoiden 

perusteella pääteltiin, että pitkän tähtäimen motivaatiotekijöiden avulla 

haastateltavat kykenivät ylläpitämään toteuttamansa muutoksen, pysymään 

lopettamispäätöksessään ja toipumaan. Tulkittiin, että sekä lyhyen että pitkän 

tähtäimen motivaatiotekijöitä tarvitaan pitkäaikaisen, loppuelämän kestävän 
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muutoksen toteuttamiseen. Pitkän tähtäimen motivaatiotekijöiden ymmärtäminen 

tuottaa tärkeää lisätietoa rahapeliongelman toipumisnäkökulmasta. Näiden 

motivaatiotekijöiden avulla voidaan löytää vastauksia siihen, miten toteutetusta 

elämänmuutoksesta, esimerkiksi rahapelaamisen lopettamispäätöksestä, voidaan 

saada kestävä. Haastateltavien esille tuomat pitkän tähtäimen motivaatiotekijät 

esitellään seuraavassa taulukossa, joka on jaettu kahteen sarakkeeseen tilan 

säästämisen vuoksi.    

 

Johtopäätös siitä, mikä motivoi haastateltavia muutokseen, voidaan jakaa kahteen 

kategoriaan. Lyhyen tähtäimen motivaatiotekijät motivoivat tekemään muutoksen 

kyseisessä hetkessä ja hakemaan apua. Sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta tämä 

edellyttää herkkyyttä huomata, milloin ihminen on elämässään tällaisten 

motivaatiotekijöiden äärellä. Tämä saattaa olla haastavaa sen vuoksi, että ihminen ei 

ole välttämättä kertonut kenellekään rahapeliongelmastaan. Tällöin ammattilaisen 

Pitkän tähtäimen motivaatiotekijät rahapeliongelmasta toipumiseen 

Elämä 

Minä itse 

Omien voimavarojen löytäminen 

Armollisuus itseä kohtaan 

Anteeksianto itselle 

Ajatukset tulevaisuudesta 

Tunnetaitojen opettelu 

Itsearvostus 

Myötätunto entistä itseä kohtaan 

Arvojen muuttuminen 

Kipukohtien työstäminen 

Itsetuntemuksen lisääminen 

Perhe 

Lapset 

Kohentunut mieliala 

Toipumisesta kertominen julkisesti 

Rahaan suhtautuminen muuttui 

Ymmärrys, että kärsii sairaudesta, ei ole tyhmä 

Ajatukset siitä, mitä haluaa elämässään tehdä 

Taulukko 4. Pitkän tähtäimen motivaatiotekijät rahapeliongelmasta toipumiseen 



45 

 

toteuttama ongelman puheeksiotto tai motivoiva haastattelu voi olla toipumisen 

kannalta hyvin merkityksellinen tapahtuma, jonka seurauksena voi syntyä päätös 

muutoksen toteuttamisesta.  

Pitkän tähtäimen motivaatiotekijät ylläpitävät aikaansaatua muutosta. Sosiaali- ja 

terveysalan näkökulmasta tämä on hyvä uutinen, sillä pitkän tähtäimen 

motivaatiotekijöiden syntymistä voidaan mielestäni tukea yksilön sisäisen työn lisäksi 

myös ulkopuolisella avulla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

työskentelyn kautta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat tukea pitkän 

tähtäimen motivaatiotekijöiden syntymistä esimerkiksi tukemalla toipuvaa 

ongelmapelaajaa tunnetaitojen opettelussa, omien voimavarojen löytämisessä ja 

elämän kipukohtien työstämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 

keskusteluavun tarjoamista, perhetyön pariin ohjaamista ja voimavarakeskeistä 

kohtaamista. Myös perhe, ystävät ja muut läheiset voivat auttaa rahapeliongelmasta 

toipuvaa luomaan pitkän tähtäimen motivaatiotekijöitä elämäänsä. Esimerkiksi 

arvostava kohtaaminen ja myötätunnon osoittaminen voivat auttaa. Pitkän tähtäi-

men motivaatiotekijöiden ymmärrys on tärkeää rahapeliongelmasta toipumisen tu-

kemisessa, sillä ne antavat suuntaviivoja siihen, miten rahapeliongelmasta toipuvaa 

ihmistä voidaan tukea kohti pysyvää muutosta.  

Millaiset asiat sosiaali- ja terveysalan palveluissa haastateltavien kokemusten mu-

kaan tukivat toipumista? 

Haastateltavien kokemuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan palveluissa toipumista 

tuki toipumisorientaation mukainen kohtaaminen: voimavarakeskeisyys, 

armollisuuden osoittaminen ja yksilöllisten palvelujen tarjoaminen (Laitila 2019). 

Auttajan tulee kuunnella ja ymmärtää, ottaa ongelma tosissaan sekä auttaa 

löytämään voimavaroja toipumiseen. Todellinen halu auttaa ja ymmärtää koettiin 

tärkeäksi. Haastateltava C painotti, että on tärkeää auttaa ihmistä juuri siellä, mistä 

hän apua hakee, mutta tarvittaessa lisäapua voi tarjota muualta. Keskeiseksi nousi 

auttajan rehellisyys; vaikkei auttaja tietäisi rahapeliongelmasta juuri mitään, on 

olennaista halu perehtyä asiaan auttamisen mahdollistamiseksi. Tämän avulla 

yksilölle tulee tunne, että hän on auttamisen arvoinen.  
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Johtopäätös siitä, mikä sosiaali- ja terveysalan palveluissa tuki haastateltavien toipu-

mista, on lohduttava. Tärkeämpää kuin se, miten paljon tietää rahapeliongelmasta ja 

sen ilmenemisestä on se, miten ihmisen kohtaa. Jokainen sosiaali- ja terveysalan am-

mattilainen voi auttaa rahapeliongelmasta kärsivää kohtaamalla tämän kunnioitta-

vasti ja ymmärtävästi, sekä ottamalla ongelmapelaajan vaikeudet tosissaan. Kuun-

telu, voimavarojen tukeminen ja armollisuuden osoittaminen kohtaamisessa vaikut-

tavat tutkimuksen valossa olevan tärkeämpiä kuin ammatillinen tietämys rahapelion-

gelmasta. Voidaan myös päätellä, että vertaistukiryhmässä saatu yhteisöllisyyden ko-

kemus ja tilaisuus purkaa rahapeliongelmasta aiheutuneita haasteita ovat toipuvalle 

ongelmapelaajalle merkityksellisiä asioita.  

6 Pohdinta 

6.1 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoitus oli lisätä tietoa rahapeliongelmasta ja erityisesti rahapelion-

gelman toipumisnäkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, miten 

haastateltavat olivat toipuneet rahapeliongelmasta. Opinnäytetyössä onnistuttiin 

tuottamaan lisää tietoa kyseisistä ilmiöistä, sekä löytämään vastauksia siihen, miten 

kunkin haastateltavan toipuminen tapahtui.  

Opinnäytetyön tulokset olivat pääosin linjassa teoriaosiossa esitettyjen toipumisen 

teorioiden kanssa siltä osin, kun teoriaa oli tulosten tueksi saatavilla. Kaikkien haasta-

teltavien toipumistarinoista löytyi muutosvaihemallin mukaisia vaiheita, tosin yksi-

kään haastateltava ei ole kokenut retkahdusta toivuttuaan (Niemelä 2018). Pohjas-

mäen pro gradu-tutkielmassaan esille tuoma toipumistarinaa merkityksellisesti 

muuttava käännekohta esiintyi jokaisen haastateltavan tarinassa ja osoittautui mer-

kittäväksi ja käänteentekeväksi (Pohjasmäki 2017, 77). Toipumisorientaation mukai-

nen kohtaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa osoittautui toimivaksi tavaksi koh-
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data rahapeliongelman kanssa kamppaileva henkilö. Toimijuuden tukeminen ja voi-

mavarakeskeisyys vaikuttivat olevan erityisen tärkeässä roolissa haastateltava C:n ko-

kemuksen mukaan. (Laitila 2019.)  

Pickeringin, Spoelman, Dawzyckin, Gainsburyn ja Blaszczynskin tutkimuksessa havait-

tuja toipumisen prosessin vaiheita oli löydettävissä jokaisen haastateltavien toipu-

mistarinasta. Niistä korostuivat erityisesti toimijuuden tunteen sekä käytöksen muu-

toksen osa-alueet ja niiden merkitys muutoksen toteuttamisessa (2019, 10.) Motivoi-

vaa haastattelua (Anglé 2020) ei tuonut haastatteluissa esiin kukaan, ammattilaisen 

tekemää puheeksiottoa ei myöskään esiintynyt haastateltavien toipumistarinoissa 

(Castrén & Lahti 2015, 82). Motivoivasta haastattelusta tai puheeksiotosta ei kysytty 

erikseen haastatteluissa, joten voi olla, että niitä ei sen vuoksi mainittu. Tutkimusai-

neiston valossa kävi selväksi, että yksilön sisäinen motivaatio ja voimaantuminen oli-

vat muutoksen kannalta merkityksellisiä, ja muutosmotivaation muodostuminen oli 

mahdollista ilman ammattilaisen apua.  

Kuusiston tekemä jaottelu spontaaniin toipumiseen, ammattiavulla toipumiseen ja 

vertaistuen avulla toipumiseen näyttäytyi tutkimuksessa, sillä toipumista koettiin kai-

killa näillä tavoilla (2010, 19). Blomqvistin ja Jaakkolan toteamus siitä, että ammatil-

lista apua haettiin usein silloin, kun haasteet elämässä kasvoivat liian suuriksi, piti 

tutkimusaineiston valossa osittain paikkansa (Blomqvist 2004, 169–170 & Jaakkola 

2016). Kaksi haastateltavaa hakeutui avun piiriin kasaantuneiden ongelmien vuoksi ja 

toiset kaksi positiivisen tapahtuman seurauksena. Vertaistuen merkitys toipumisen 

kannalta oli suurempi, kuin ennalta oletettiin. Tulkittiin, että vertaistukiryhmän 

suoma mahdollisuus omien kokemusten käsittelyyn luottamuksellisessa ilmapiirissä 

sekä toisten auttaminen olivat muutamia sellaisia tekijöitä, joiden vuoksi haastatelta-

vat hakeutuivat vertaistuen pariin ja kokivat saavansa siitä apua (Mykkänen-Hyväri-

nen 2001, 26–27).  

White osui naulan kantaan todetessaan toipumisen olevan muutakin, kuin riippuvuu-

desta luopumista. Hänen mukaansa toipuminen aiheuttaa uudenlaisten arvojen 

omaksumista, ajatusmallien ja tapojen muutosta, sekä asenteiden muuttumista 



48 

 

(2007, 238.) Näin katsottiin tapahtuneen jokaiselle haastateltavalle: vanhojen toimin-

tatapojen tilalle muodostui uusia, erilaisia tapoja toimia. Myös Pohjasmäen tekemät 

havainnot olivat pääasiassa linjassa tulosten kanssa. Haastateltavat olivat kokeneet 

hänen tutkimuksessaan esiin tulleiden toipumiskeinojen, esimerkiksi identiteetin uu-

delleen rakentamisen ja tunteiden käsittelyn opettelun, tukevan toipumista. Erona 

Pohjasmäen tuloksiin oli, että kukaan haastateltavista ei kokenut toipuneensa ret-

kahdusten kautta. (2017, 79.)  

Opinnäytetyössä merkittäviä löydöksiä olivat lyhyen ja pitkän tähtäimen 

motivaatiotekijät ja niiden vaikutus toipumiseen. Ne tuottivat uutta tietoa 

rahapeliongelmasta toipumisesta ja siitä, miten toipuvaa ongelmapelaajaa voidaan 

tukea esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Vaikka opinnäytetyötä varten 

haastateltiin vain neljää henkilöä, eivätkä tulokset ole suoraan yleistettävissä kaikkiin 

rahapeliongelmasta toipuviin, voidaan tuloksia joka tapauksessa hyödyntää. Niiden 

avulla voidaan saada uusia ajatuksia siihen, miten rahapeliongelmasta kärsiviä ja 

toipuvia on hyvä kohdata ja tukea niin sosiaali- ja terveysalalla kun missä tahansa 

muuallakin. Opinnäytetyön tulokset voivat antaa uusia näkökulmia 

rahapeliongelmasta toipumiseen, ja suuntaa antavaa ymmärrystä siitä, millainen 

toipumisprosessi on.   

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyö tuotti lisää tietoa rahapeliongelmasta toipumisesta, mutta aihetta on 

syytä tutkia jatkossa laajemmin. Opinnäytetyössä tulee esiin neljän ihmisen kokemus 

rahapeliongelmasta toipumisesta. Jokainen näistä kokemuksista on arvokas ja 

erittäin mielenkiintoinen. Olisi hienoa, jos rahapeliongelmasta toipumisen 

kokemuksia saataisiin esille enemmän, ja tutkimusta tehtäisiin suuremmalle joukolle. 

Tällöin rahapeliongelmasta toipumisesta saataisiin mahdollisimman kattava kuva.  

Suuremmalle joukolle suunnatun tutkimuksen avulla on mahdollista saada syvempää 

ymmärrystä rahapeliongelmasta toipumisesta. Kun ymmärretään, mistä 

rahapeliongelmasta toipumisessa on kyse, ja mitä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia 

ongelmaan liittyy, voi ongelmapelaajan kohtaaminen muuttua merkittävästi. On 
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perusteltua olettaa, että ymmärrys ilmiöstä lisää empaattisuutta sekä kykyä kohdata 

ongelmapelaaja kunnioittavasti, arvokkaana yksilönä. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

saada lisää tietoa motivoivan haastattelun käytöstä rahapeliongelmasta toipumisen 

tukemisessa. 
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Teema 1: Rahapeliongelma 
 
Tukikysymykset: 
 
Minkä ikäisenä aloitit rahapelaamisen? 

Kuinka kauan pelasit rahapelejä? 

Miten rahapeliriippuvuus vaikutti elämääsi? 

Millaisia tunteita rahapeliriippuvuus sinussa herätti?  
Millä nimellä itse kutsuit rahapeliriippuvuutta? 

 

 

Teema 2: Rahapeliongelmasta toipumiseen (haastattelun painopiste) 
 
Tukikysymykset: 
 
Mikä sai aikaan muutoksen? Käännekohta? 
Mitä tapahtui? 

Mitä ajattelit/tunsit? 

Mitä teit? 

Auttoiko joku? 

Käytitkö joitakin sosiaali- ja terveysalan palveluita tai muita palveluita? 

Millä nimellä itse kuvaat toipumista? 

Millaisia tunteita toipuminen herätti sinussa? 

Millaisia tunteita toipuminen herätti läheisissäsi?  
Oletko kokenut retkahduksia? 

Mitä muuta haluat kertoa?  

 

 

Teema 3: Nykyhetki 
 
Tukikysymykset: 
 
Millaista arkesi on nykyään? 

Mikä sinua motivoi olemaan pelaamatta?  
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