
ONCELMAPELAAJIEN HOIDON KEHITTYMINEN SUOMESSA

RIITTA POTERI - JOUNI TOURUNEN

"Uhkapeli. Siina meilla vielä muuan pahe, johon
Iankeaminen on helpompaa kuin siitä eroon pääse-
minen. En luonnollisestikaan tarkoita vaatimaton-
ta vedonlyöntiä kutsuissa pelatussa bridgessä tai
pokerissa. Pienet panokset ovat sallittuja pelin
mielenkiinnon lisääjinä. Voittosi ovat yllätys ja
menetyksesi maksamaasi huviveroa. Nainen, joka
pelaa korttia suuremmilla panoksilla kuin hänen
varansa sallivat, jajonka täytyy menetyksensä suo-
rittaakseen velottaa taloustiliään, voi eräänä päi-
vänä huomata olevansa niin pitkalla, että hänen on
pantattava sormuksensa kyetäkseen suorittamaan
menoerän, josta hän ei uskalla kertoa miehelleen.
Talltiin hän on lisännyt syntiluetteloaan vielä pe-
toksella ja tuhlaamalla toiseen tarkoitukseen aja-
tellut rahat... Et voi voittaa ja satunnainen menes-
tys, josta voit kerskua, ei milloinkaan kykene kor-
vaamaan monia menetyksiä, joita mieluummin olet
ajattelematta. Muita vedonlyöntejä pitäisi välttää
samoin kuin vältetään huonoa vaikutusta. Ne ovat
tietämättömille asetettuja syöttejä ja kukaan ar-
vonsa tunteva nainen ei saisi langeta sellaisiin
houkutuksiin." (Dengel 1947, 3I0-311)

Näin kerrotaan naimisissa oleville naisille
uhkapelin vaaroista suomeksikin käännetys-
sä amerikkalaisessa avioliitto-oppaassa
1940-luvulla. Pelaaminen voi olla vaatima-
tonta huvia, mutta liiallinen uhkapeli kuva-
taan paheena, syntinä, huonona vaikutukse-
na, syöttinä ja houkutuksena, johon langetaan
ja joka ennemmin tai myöhemmin aiheuttaa
taloudellisia vaikeuksia. Kun Iiiallista pelaa-
mista vielä tämän oppaan kirjoitusaikana pi-
dettiin ensisijaisesti moraalittomuutena, tah-
don heikkoutena, painopiste on nykyään siir-
tynyt tulkintaan ongelmapelaamisesta sairau-
tena (Orford 1986, l). Samalla ongelmapelaa-
jille on kurin ja nuhteen sijasta alettu tarjota
hoitoa. Tassä artikkelissa tarkastelemme on-
gelmapelaajien hoidon käynnistymistä ja al-
kuvaiheen kokemuksia Suomessa ongelma-

pelaajien hoidon historiallisen katsauksen
valossa. Edelleen näyttää jossain määrin pita-
vän paikkansa se, että pelaamiseen "lankea-
minen" on helpompaa kuin siitä eroon pääse-
minen.

ONGELMAPELAA]IEN HOIDON HISTORIA

Ongelmapelaajien hoito alkoi yksittäisten,
usein psykoanalyyttisesti suuntautuneiden,
terapeuttien toimintana (Shaffer & al. 1989,
xv). Juuret ongelmapelaamisen määrittelemi-
selle sairaudeksi ovatkin löydettävissä jo
1900-luvun vaihteessa toimineiden psyko-
analyytikkojen työstä. Osa tuonaikaisista psy-
koanalyytikoista (esimerkiksi Freud) piti on-
gelmapelaamista addiktiona, osa pakonomai-
suutena (obsessive-compulsive disorder). Sa-
mantyyppistä keskustelua ongelmapelaami-
sen luonteesta käydään nykyisinkin (Rosen-

thal & Rugle L994,22).Teoreettisesti voidaan
puhua ns. unionistisesta ja separatistisesta
näkökulmasta. Unionistisessa näkökulmassa
korostetaan liialliseen alkoholin käyttöön,
pelaamiseen, syömiseen jne. liittyvia samoja
piirteitä. Myös samantyyppinen hoito on to-
dettu tehokkaaksi. Näin ollen voitaisiin pu-
hua yhtenäisesti addiktioista. Separatistisissa
argumenteissa muistutetaan kunkin ilmiön
erityispiirteistä ja hoidossa kohdatuista eri-
tyisongelmista. Ristiriita on olemassa myös
käytännössä eikä pelkästään teoreettisessa
keskustelussa, silla esimerkiksi DSM-tauti-
luokituksessa ongelmapelaamista ei ole ha-
luttu määritella yhtena addiktioista, vaan hil-
Iitsemishairionä (disorder of impulse control)
(Brown 1993,250-251).
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Ajankohtaisen teoreettisen keskustelun li-
säksi tuonaikaisten psykoanalyytikkojen

työstä on jäljellä myös laaja asiakastapausai-

neisto (Rosenthal & Rugle 1994, 22). Yan-

himpia ongelmapelaajien hoitoa kasittelevia

tutkimuksia onkin E. Berglerin vuodelta 1957

oleva selvitys potilaista, joita hän hoiti psyko-

analyysin avulla. Berglerin mukaan 60:stä

hoidon lapikäyneestä 34 "parantui" täysin

(Walker 1993). Koska Berglerin raportointita-
pa on jokseenkin epäselvä, voidaan tätä lukua

kuitenkin pitäa vain yhtenä, sangen karkeana

arviona siitä, mikä on psykoanalyysin tehok-

kuus ongelmapelaamisen hoitomuotona.

Myöhemmin ongelmapelaamisen hoitoon on

sovellettu psykoanalyysin Iisäksi monia muita

terapioita kuten erilaisia behavioristisia ja

kognitiivisia tekniikoita (Walker 1993, 542-
ss2).

Uuden luvun ongelmapelaamisen hoidon

historiassa aloitti pelaajien oma-apuryhmän

GA:n (Gamblers Anonymous) perustaminen

vuonna 1957 Yhdysvalloissa. Kaksi toipuvaa

alkoholistia ja AA:n jäsenlä tapasi toisensa

Renossa Nevadassa, kun heidan vaimonsa

olivat jättäneet heidät liiallisen pelaamisen

aiheuttamien ongelmien vuoksi. Nama kaksi

miestä perustivat AA:n tyyppisen ryhmän pe-

lureille päästäkseen eroon pelaamisesta (Mc-

Gurrin 1992,8). GA:n jäsenet ovat sitä mieltä,

että "pakonomainen pelaaminen on luonteel-

taan etenevänä sairaus, jota ei voida koskaan

parantaa, mutta joka voidaan eristää" (Nimet-

tömät pelurit. Toipumisohjelma). GA:ta pide-

tään monesti ongelmapelaamisen tehokkaim-

pana hoitomuotona (esim. Custer 1984, 3B).

Tutkimuksissa toipumisprosentti on osoittau-

tunut kuitenkin melko alhaiseksi. Erään tut-

kimuksen mukaan 4l prosenttia ensimmäistä

kertaa ryhmässä käyvistä ei tule enää uudel-

leen ja niistä, jotka jäävät ryhmään, on kah-

den vuoden päästä 7 prosenttia lopettanut pe-

laamisen (Stewart & Brown l9BB,284-286).
Toisaalla kahden vuoden pelaamattomuuden

saavuttaneiden määrän arvioidaan olevan l5
prosenttia. GA:sta on tullut joka tapauksessa

laajimmalle levinnyt ongelmapelaaj ien hoito-
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muoto, joka on usein ollut myös ainoa vaihto-

ehto. GA:n etuja on myös sen maksuttomuus,
joten sitä voidaan pitää ainakin kustannus-
hyötysuhteeltaan tehokkaimpana ongelmape-

laamisen hoitovaihtoehtona (Walker 1993,

s34-s37).
GA:lla on ollut suuri vaikutus ongelmape-

laajien avun ammatillistumiseen ja laajentu-
miseen. Ryhmän aloitteesta käynnistyi Yh-

dysvalloissa ensimmäinen laitoshoito-ohjel-
ma ongelmapelaajille vuonna 1972. Samoin

yksi ryhmän keskeisistä tavoitteista toteutui,
kun ongelmapelaaminen hyväksyttiin viralli-
seen tautiluokitukseen (DSM IID vuonna

t9B0 (McGurrin 1992, B-9). Tällä hetkella

ongelmapelaajien hoitoa voidaan tarkastella

kokonaisuutena, joka koostuu ei-ammatilli-
sesta avusta oma-apuryhmissä ja ammatilli-
sesta avusta laitoskuntouksessa tai avohuol-

lossa yksilö-, pari- ja ryhmäterapian keinoin
(Lesieur & Custer 1984, 153-156). Tavalli-

sesti hoito yhdistyy muiden riippuvuuksien

tai psyykkisten ongelmien hoitoon, esimer-

kiksi amerikkalaisessa tutkimuksessa muka-

na olleista 16 laitoshoito-ohjelmasta vain nel-
ja oli pelkastään pelaajille (Gambino & Cum-

mings 1989, 316). Ongelmapelaamisen luon-

teesta käydyssä keskustelussa ollaan siirty-
mässä erittelemään ongelmapelaajajoukon

erilaisuutta, samalla myös hoidossavaaditaan

hienojakoisempaa lähestymistapaa, joka ot-

taa huomioon kunkin ongelmapelaajan yksi-
lollisen tilanteen (Blaszczynski 1996).

Käsitys Iiiallisesta pelaamisesta hoitoa vaa-

tivana ongelmana on vuosien kuluessajossain

määrin vakiintunut, vaikka ongelmapelaami-

sen luonteesta on edelleen monia kasityksia.

Samalla hoitokäytännöt ovat yleistyneet ja

yhtenäistyneet. Tahän tulokseen voidaan tul-
la, kun tarkastellaan ongelmapelaajien hoi-

don historiaa lahinna amerikkalaisen kehi-

tyksen näkökulmasta. Euroopassa seurataan

amerikkalaista kehitystä jonkin verran myö-

hässä. Esimerkiksi Saksassa ensimmäinen

laitoshoito-ohjelma ongelmapelaajille perus-

tettiin vuonna 1985 (Schwartz & Lindner
1992, 93), samoin Espanjassa hoito-organi-
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saatioita alettiin kehittaa l980Juvulla (Mar-
tines-Pina & al. 1991, 27 6).

CASINOLTA KOUVOLAAN, TAYSPOTISTA
TYYNETAAN

Suomessa liiallisesta pelaamisesta alettiin
puhua 1990-luvun alussa Raha-automaatti-
yhdistyksen aloitteesta. Lasse Murron ju Jor-
ma Niemelän (1993) uraauurtava tutkimus
suomalaisista ongelmapelaaj ista toi ongelman
näkyväksi. Tütkimuksessa ongelmapelaami-
nen j äsentyy haastateltujen pelaaj ien puhees-

sa monesla näkökulmasta: riippuvuutena.
persoonallisuuden häiriönä, kohtuuttomana
harrastuksena ja eettisena konfliktina. Sa-

malla tutkimushenkiltit ilmaisevat tarpeensa
saada hoidollista apua ja tukea ongelmaansa
(Murto & Niemela 1993,4A8). Tahan haas-
teeseen tartuttiin A-klinikkasäätiön ja Sini-
nauhaliiton yhteisessä peliprojektissa. On-
gelmapelaajien hoitoa kehitettiin erityisesti
päihdehuollon piirissä A-klinikoilla sekä
Kouvolan ja Tyynelan kuntoutuskeskuksissa,
myöhemmin myös Järvenpään sosiaalisairaa-
lassa. Jo aiemmin, vuonna 1992, GA-ryhmä
oli aloittanut. projektista riippumattomana.
toimintansa Helsingissä. Lisäksi tuotettiin
hoitoa tukevaa materiaalia, kuten oma-apu-
opas "Elämän valttikortit" (Saarinen I994).

A-klinikoilla sekä Kouvolan ja Tyynelän
kuntoutuskeskuksissa ongelmapelaajien hoi-
to koostuu päihdeongelmaisten hoidon tapaan
yksilo-, perhe- ja ryhmäkeskusteluista. Hoi-
tomalli perustuu pääasiassa kognitiiviseen ja
ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Alussa kartoi-
tetaan peli- ja riippuvuushistoriaa sekä yleen-
sä tämänhetkistä elämäntilannetta. Pelaaja
voi purkaa pelaamiseen liittyvia vaikeuksia ja
niiden aiheuttamaa ahdistusta. Pääpaino on
kuitenkin nykypäivässä ja lahitulevaisuudes-
sa: riskitilanteiden ja pelaamiseen liittyvien
ajattelutapojen tunnistamisessa sekä vaihto-
ehtoisten toimintatapojen etsimisessä. Kah-
denkeskisissä keskusteluissa tai luennoilla
kaydaan läpi ongelmapelaamisen luonnetta.

Tiedollisella aineksella pyritään auttamaan
pelaaj aa tiedostamaan pelaamiskäyttäytymis-
täänja sen haitallisia seurauksia. Apuna voi-
daan käyttaä oma-apuopasta tai työkirjaa kir-
jallisine tehtävineen. Hoidon yhteydessä voi
olla tarpeen selvitellä myös taloudellisia on-
gelmia, esimerkiksi rahankäyttösuunnitelmi-
en tai velkajärjestelyjen avulla.

Selvitimme osana A-klinikkasäätiön ja Si-
ninauhaliiton peliprojektia ongelmapelaaja-
asiakkaiden määrää ja hoidon toimivuutta,
kun hoitokokemusta oli kertynyt vajaa kaksi
vuotta (Poteri & Tourunen 1995). Tekemäm-
me kyselyn perusteella useimmissa avohoi-
don yksiktiissä on käynyt vuonna 1994 hoi-
dossa myös pelaamisen aiheuttamista vaike-
uksista kärsiviä, joskin asiakasmäärät yksik-
ktia kohti ovat pieniä. A-klinikoille on hakeu-
duttu nimenomaan pelaamisen vuoksi, muis-
sa yksiköissä (mielenterveys-, sosiaali- ja dia-
koniatoimistot) pelaaminen tulee ilmi usein
myöhemmin asiakassuhteen aikana. Tahan-
astisten tietojen perusteella erilaisten hoito-
palveluiden piirissä on toistaiseksi ollut noin
tuhat tavalla tai toisella ongelmalliseen pelaa-
miseen a.jautunutta asiakasta. Suurin osa

heistä on kaynyt avohoidon yksiköissä, pää-
asiassa A-klinikoilla, mutta myös mielenter-
veys-, sosiaali- ja diakoniatoimistoissa. GA-

ryhmien toiminnassa on ollut mukana reilut
200 kävijää ja kuntoutushoitojaksoilla noin
50 ongelmapelaajaa. Hoitoyksikoiden piiris-
sä vuonna 1994 kohdatut ongelmapelaajat
ovat olleet valtaosaltaan miehia (7 6 7o), yksin
elavia (66 %)ja keski-ikaisia (49 7o).Tyotto-
minä peliasiakkaista oli 35 prosenttia, eläk-
keella 32 prosenttiaja työssä 20 prosenttia.

Kyselyn lisäksi haastattelimme l5:tä A-kli-
nikalla, GA-ryhmässä tai laitoskuntouksessa
käynyttä ongelmapelaajaa. Elämäntilanteen
mukaan hahmotettuna haastattelemistamme
peliasiakkaista muodostuu nelja tyyppia: 1)

moniriippuvaiset, 2) omaa paikkaansa elä-
mässä etsivät nuoret miehet, 3) elaman vai-
keissa muutosvaiheissa pelaavat seka 4) pit-
kittyneissä perhe- ja parisuhteiden vaikeuk-
sissa herkästi pelaavat keski-ikaiset naiset.
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Moniriippuvaisille pelaajille on tyypillistä
juomisen ja pelaamisen yhteys, myös alttiu-
desta muihin riippuvuuksiin kerrottiin jonkin
verran. Nuorista miehistä arkinen opiskelu,

työ ja ihmissuhteet tuntuvat liian tyolailta,
pelaamisesta haetaan vaihtelua arkeen. Taka-

na voi olla myös ongelmallinen perhetausta.

Pelaamisesta eroon päässeistä monet ovat pe-

lanneet erilaisissa elämän muutosvaiheissa.

Pelaamisesta on tullut tapa, jolla siirretään

vaikeita asioita. Läheisten tuki, perhe, työ ja
harrastukset ovat kuitenkin auttaneet pelaa-

misen lopettamisessa. Haastateltavista viisi
oli naisia. He muodostivat yhtenäisen ryh-
män, jolle oli ominaista pelaamisen aloittami-
nen keski-iässa pitkittyneiden ihmissuhdeon-

gelmien, yksinäisyyden ja muiden vaikeuksi-
en seurauksena. Naiset toisaalta hakivat run-
saasti apua eri paikoista, toisaalta olivat hyvin
ambivalentteja hoidossa.

Ongelmapelaajien hoidon toimivuutta ylei-
semmin tarkastelemme Pekan tarinan kautta.

Siinä tulee ilmi monia, muillekin asiakastari-
noille yhteisiä piirteitä.

PEKAN TARINA

"Mä oon vuodesta l9B7 hakenu tähän pelaamiseen
apua, mutta mistään mä en oikeestaan saanu sitä
enkä tienny et mistä sitä saa. Kylla ma yritin olla
pelaamatta, mutta ei se silla lailla yksistään onnis-
tunu."

Pekka kertoo pelanneensa kaikenlaisia peleja

pienestä pitäen. Viime vuosina kiinnostus on

kohdistunut raha-automaattipeleihin, ravin-
tolan kasinopeleihin ja pitkäänvetoon. Pelaa-

misen ongelmallisuuden Pekka tunnisti siinä

vaiheessa, kun pelaamiseen alkoi omien raho-
jen lisäksi kulua "toistenkin rahoja": van-
hemmilta saatuja, kavereilta vipattuja tai pan-
kista lainattuja. Pitkaan aikaan kukaan vain
ei tuntunut "oikeastaan ymmärtävän" tai "pi-
tävän minkäänlaisena" Pekan huolta pelaa-

misesta, ei sen paremmin masennuslaakkeita

ehdottanut mielenterveystoimiston läakäri,

pelaamista oudoksunut terveyskeskuspsyko-

Iogi, omat vanhemmat ("olet vain pelaamat-

ta") kuin oma puolisokaan ("hoida omat on-

gelmasi").

Hoitoontulovaiheessa Pekalla oli takanaan

pitkaaikaista pahoinvointia itsensä kanssa,

syyllisyyttä hoitamattomista asioista, tuhla-
tuista rahoista ja menetetyistä ihmissuhteista.
Lisäksi Pekka on pitkaan ollut työttömänä ja
avioeroprosessin seurauksena nyt myös vailla
omaa asuntoa. Elamanahdistus purkautui pa-

niikkikohtauksina ja pelkoina, avuksi määrä-

tyt laäkkeet taas johtivat helposti niiden yli-
kayttoon ja edelleen pahan olon lisääntymi-
seen. Monenlaisten vaikeuksien keskella ela-
mä tuntui ajautuvan umpikujaan.

Kuntoutushoitojaksolle paäsy tuntui Pekas-

ta tässä elämäntilanteessa ja monen vuoden

"etsinnän" jälkeen helpottavalta. Kuntoutus-

hoito tarjosi mahdollisuuden pelaamisen kat-

kaisemiseen, rauhoittumiseen ja elämäntilan-

teen selvittelyyn. Hoidon aikana Pekka on

saanut tietoa peliongelman luonteesta ja Pe-

kan omaa pelikayttaytymistä ja sen merkityk-
siä on voitu kayda rauhassa lapi. Eniten Pek-

ka kertoo yllättyneensä hoitopaikan viihtyi-
syydestä ja myönteisestä ilmapiiristä. Hoidon

aikana Pekka on hämmästellyt päihde- ja pe-

liongelman samankaltaisuutta: Keskusteluis-
sa päihdeasiakkaiden kanssa hän huomasi
peliongelman "kulkevan kuin kasi kädessä"

päihdeongelman kanssa. Niin oluelle kuin
pelien ääreen lähteminen tuntuu tapahtuvan
hyvin samankaltaisten kuvioiden kautta.

"Jos mä oon illalla yksin ja meen jonnekin kaupun-
kiin tai ravintolaan, missä on paljon peleja, niin
semmotteet on riskitilanteita. Kun vähän ottaa al-
koholia niin silloin taas elämä hymyilee, ainakin
tuntuu siltä. Sit on varmasti taas se pelipäivä. Juon
pari kaljaa ja pelaan."

Kuntoutushoitojakson jalkeen Pekka on sopi-
nut jatkohoidosta kotipaikkakunnan A-klini-
kalla. Tavoitteena on elää pelaamatta, päivä

kerrallaan. Aikaisempien pettymysten jal-
keen Pekka haluaa olla tavoitteissaan varo-

vainen. Toisaalta Pekka jarkiperäisesti halu-

aa välttää pelaamisen aiheuttamia vaikeuk-
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sia, mutta toisaalta huomaa tunnetasolla hel-
posti kaipaavansa pelaamista. Mieli on risti-
riitainen, jännitteinen, epävarmakin. Suurim-
mat pelaamisen riskit Pekka yhdistää yksi-
näisyyteen ja päämäärättömään kaupungilla
vaelteluun. Ravintolassa muutama olut virit-
tää sopivasti tunnetilaan ja ajatus karkaa ar-

kisista huolista pelaamisen maailmaan.

"Kai se on se jännitys, että jotain voittaa. Se on
varmaan semmonen, se tuntuu hyvälle. Se on tun-
tunu niinku aika hyvalta ystävältä."

Pelitilanteen kiehtovuuden Pekka arvelee

liittyvän jännitykseen, voittamisen mahdolli-
suuteen. Pelaaminen tuottaa mielihyvää, an-

taa hetken helpotuksen. Kaoottiselta tuntu-
van elämän vastapainona kone toimii vääjää-

mättömästi omalla logiikallaan. Toisin kuin
arvaamattomat ihmiset hyväksyy kone kerta
toisensa jalkeen mukisematta Pekan rahat.

Pelaamisen aloitettuaan Pekka huomaa tois-
tuvasti jäävänsä siihen kiinni. Jos alussa voit-
taa, pelaamista on jatkettava vielä suurem-
man voiton toivossa. Jos alussa haviaa, havia-
minen tuottaa hermostuneen olon ja rahaa on

tavalla tai toisella järjestettävä lisaa ja yritet-
tävä pelata tappioita takaisin. Lopputulokse-
na on lähes aina ollut rahojen menettäminen
ja paha olo itsensä kanssa.

JA MlrA sttrA opturur

Sekä haastattelemiemme työntekijöiden että
peliasiakkaiden mielestä hoidon järjestämi-

nen ongelmapelaajille on tärkeää ja tarpeel-
lista. Hoidosta on haettu ennen kaikkea pe-

laamisen katkaisua ja elämäntilanteen selvit-
telyä; hengähdysaikaa sekä itselle että lähei-
sille. Henkisen tuen merkitys on suuri. Ehkä
pitkaankin salatusta tai muilta ymmärtämättä
jääneestä peliongelmasta on vihdoinkin voi-
nut puhua ja päästä ulos yksinäisestä häpeäs-

tä sekä tuntea ymmärrystä ja hyväksytyksi tu-
lemista. Kaikkien kohdalla hoito ei ole autta-
nut pelaamisesta irti pääsemiseen, mutta tuki
on kuitenkin auttanut paremmin jaksamaan

itsensä ja elämänsä kanssa. Hoidon tuoman

suuren helpotuksen myötä tulee esiin myös,

kuten Pekan tarinassa, tiedon puute ongelma-
pelaamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa että yleisemmin. Ongelmapelaamista ei

vielä mielletä selkeästi hoitoa vaativaksi on-

gelmaksi. Niinpä työntekijät saattavat aras-

tella asiaan tarttumista tai eivät tiedä, miten
siihen tarttua, ja läheiset eivät ymmärrä, mis-
tä on kysymys. Hoitoon tulleiden ongelmape-

laajien elämantilanne on usein kehittynyt um-
pikujaksi, jossa on ollut vain "pakko tehdajo-
tain". Hoitoonhakeutumiskynnys on noussut

korkealle, kun hoitoa ei ole tahtonut löytyä tai
kun ongelmapelaaja ei edes ole osannut aja-
tella hoidon mahdollisuutta.

Pelaamisen ja paihteidenkaytön yhteydet
nousevat esiin sekä tyontekijöiden että asiak-
kaiden haastatteluissa. Pelaaminen kuvataan
himona, viettinä, kierteenä, tapana ju p"-
henevana sairautena, joka tuottaa samankal-
taisia vaikeuksia kuin päihdeongelma. Seka

päihteet että pelaaminen voivat alkaa hallita
elämää yhä enemmän aikaa, rahaa ja voima-
varoja vieden. Pekan tarinan tapaan olut voi
virittäa pelaamaan, mutta pelaajien joukosta

löytyy myös entisiä päihdeongelmaisia, joille
pelaamisesta on tullut alkoholin korvike. On-
gelmien samankaltaisuuden vuoksi hoitome-
netelmien yhtenevyys on perusteltua. Sekä

työntekijöiden että asiakkaiden mielestä
päihdeongelman hoidossa käytettyjen mene-

telmien soveltaminen peliongelman hoitoon
on pääosin toiminut.

Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksis-
ta löytyy vielä kolmaskin yhteinen nimittaja.
Peliongelman hoitokuvauksissa molemmat

osapuolet tuovat keskeisenä jännitteenä esiin
riippuvuuksille tyypillisen ambivalenssin:
toisaalta halun (pakon) Iopettaa, toisaalta ha-
lun (pakon) jatkaa pelaamista. Pelikatkon ja
akuutin kriisitilanteen selviämisen jalkeen
pelaamattomuuden yllapito saattaa osoittau-
tua yllättävän vaikeaksi. Pekan tavoin monet
jannittavat hoidon jalkeistä selviytymistä. Pe-

laamistottumukset ovat synnyttäneet kiinnit-
tymisen pelaamiseen sitä voimakkaamman,

ALKOHOLIPOTITiIKKA
ö1 (1996): 6

+oö



mitä pitkäaikaisempia ja moniongelmaisem-
pia elämisen ja pelaamisen historiat ovat. Pe-

laajan ajatukset ja tunteet oman pelaamisen
ja hoidon suhteen ovat ristiriitaisia ja vaihte-

levia. Pelaamisesta on tullut hyvä ystävä, niin
kuin Pekka asian ilmaisee, ja hyvästä ystäväs-

tä on vaikea luopua. Uuden elämantyylin
opetteleminen vaatii kärsivällistä ja pitkaai-
kaista työtä hoitosuhteen molemmilta osapuo-

lilta, usein yritysten ja erehdysten kautta.

PIENEN PETIASIAKASRYHMAN AVUNSAANNIN
TURVAAMI N EN TUI-EVAISUUDESSA

Ongelmapelaamisen hoidon historia on lähes

satavuotinen alkaen 1900-luvun alun teoreet-

tisista keskusteluista, joissa ongelmapelaa-

mista alettiin ensimmäisiä kerloja määritellä
hoitoa vaativana ongelmana. Yksittäisten te-
rapeuttien ja oma-apuryhmien kautta päädyt-

tiin yhtenäisempiin hoitokäytäntöihin. Suo-

messa ongelmapelaamiseen tartuttiin peliyh-
tiön aloitteesta, jo olemassa olevan kansain-

välisen tiedon pohjalta. Tämän jalkeen Mur-

ron ja Niemelän tutkimuksessa haastateltujen
ongelmapelaajien viesti hoidon tarpeesta vä-

littyi nopeasti sosiaali- ja terveydenhuoltoon,
kun tutkimuksen taustalla oli kaksi omat hoi-

tojärjestelmät omaavaa järjestöä ja Raha-au-
tomaattiyhdistys toimi alkuvaiheen rahoitta-
jana. Ongelmapelaamisen määrittely hoitoa
vaativana ilmiönä ja hoidon järjestäminen

ovat tapahtuneet muutamassa vuodessa, no-

peasti verrattuna ongelmapelaajien hoidon

alkuhistorian hitaaseen kulkuun.
Ongelmapelaaminen sinänsä ei ole ollut

vierasta suomalaisessa kulttuurissa ennen

varsinaisen ongelmapelaamiskeskustelun al-
kamista I990-luvun alussa. Suomalaista on-

gelmapelaajaa kuvaa mm. Pentti Haanpää

novelleissaan. Ongelmapelaajien hoitaminen

on kuitenkin uutta. Luultavaa on, että, samoin

kuin Yhdysvalloissa, myös Suomessa yksit-
täiset terapeutit ovat hoitaneet ongelmapelaa-
jia jo ennen yhtenäisempien hoitokäytäntöjen
kehittymistä. Tutkimuksessamme tuli ilmi,
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että myös virallinen sosiaali- ja terveyden-
huolto on jossain määrin ennenkin törmännyt

ongelmapelaamiseen ja että esimerkiksi päih-

deongelmaisten on tiedetty pelaavan paljon.

Siitä ei ole kuitenkaan puhuttu yhdella nimi-
tyksella eikä ongelmapelaamista ole hoidettu
omana ilmiönään.

Talla hetkellä hoitoon hakeutuneiden on-
gelmapelaajien määrä on suhteellisen pieni
verrattuna esimerkiksi päihdeongelmaisten
määrään. Ongelmapelaaminen johtaa kuiten-
kin yksilön ja perheen tasolla moniin vaike-

uksiin, joissa hoitosektorin apu on tarpeen.

Suomalainen ongelmapelaajien hoito on vasta

alussa. Ongelmapelaamisen aiheuttamien
haittojen hoidon ja ehkaisyn kannalta tiedot-
taminen näyttää edelleen tarpeelliselta. Eri-
tyisen haasteellinen on kysymys, miten näin

pientä asiakasryhmää koskeva tieto saadaan

lisääntymään ja säilymään sosiaali- ja tervey-
denhuollossa. Tämä on ongelmapelaajien hoi-
toonhakeutumisen ja jatkohoidon kannalta

tärkeä asia. Hoidon niveltäminen osaksi päih-

dehuoltoa on osoittautunut pääosin toimivaksi
ratkaisuksi. Samalla ongelmapelaaminen on

ilmiona rinnastunut päihdeongelmaan. Tämä

ratkaisu turvaa osin ongelmapelaajien hoidon

säilymistä.
Haasteita hoidon kehittamiseksi kuitenkin

riittaa. Hoidossa ltiydetty yksi lähestymistapa

ongelmapelaamisilmiöön ei ole auttanut kaik-
kia. Moninaiseen ilmiöön taruitaan varmasti

moninaista lähestymistä. Riippuvuuksille
tyypillisen ambivalenssin käsitteleminen

muodostaa peliongelman hoidon etenemisen

kannalta keskeisen haasteen. Hoidon pems-

tan luominen. hoitoon molivoituminen ja rea-

Iististen tavoitteiden asettaminen vaativat sy-

ventyvää työtä. Suomalaisista ongelmapelaa-
jista tehdyt tutkimukset tukevat sisallollisesti
toisiaan, joten tämänhetkisestä ongelmape-

laajien profiilista lienee jokseenkin luotettava

kuva. Osa ilmitista on yhä piilossa ja pelaa-

miskulttuuri on peliteollisuuden kasvaessa ja
kansainvälistyessä muutoksessa. Aj ankohtai-
nen tieto pelaamisilmiöstä ja sen eri puolista

on tarpeen hoidon kehittämisessä.
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