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ESIPuHE 

Rahapelaamiseen liittyvät ongelmat ovat viime vuosien aikana selvästi nousseet aikaisempaa 
julkisemman keskustelun kohteeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisenä tehtävänä on seu-
rata ja ehkäistä rahapelaamiseen liittyviä haittoja. Stakes koordinoi pelihaittojen ehkäisyä ja pal-
velujärjestelmän kehittämistä. Osana kehittämistyötä vahvistetaan suomalaisten toimijoiden 
osaamista ja tietoperustaa rahapelihaitoista ja niiden ehkäisystä ja hoidosta. Stakesin julkaisu-
sarjoihin kootaan ”Pelihaitat” -teemalla merkittäviä pelihaittojen ehkäisyä ja hoitojärjestelmän 
kehittämistä tukevia julkaisuja.  

Suomessa ei ole peliongelmaan erikoistunutta palvelujärjestelmää, vaan apua haetaan tilan-
nekohtaisesti usealta eri taholta: päihdepalveluista, mielenterveyspalveluista, talous- ja velka-
neuvonnasta sekä joistakin erityisesti rahapeliongelmaisten auttamiseen ja tukemiseen keskitty-
neistä palveluista. Suurella osalla rahapeliongelmaisia on talousvaikeuksien lisäksi mielenterve-
ys- ja/tai päihdeongelmia. Pelaamisen lisääntyessä palvelutarve kasvaa entisestään.

Rahapeliongelmaisten hoito tulee ottaa huomioon suunniteltaessa tulevaisuuden integroi-
tuvia palvelujärjestelmiä. Erityispalvelujen lisäksi on vahvistettava peruspalvelujen valmiuksia 
kohdata rahapelihaittoja. Peruspalvelujen keskinäistä yhteistyötä tulee vahvistaa, samoin yhteis-
työtä niiden ja erityispalvelujen välillä . Myös talous- ja velkaneuvonnan mahdollisuuksia pe-
laamiseen liittyvässä velkaantumisessa on parannettava. Tukirakenteiden luominen ja tarpeen 
mukaisen hoidon järjestäminen on kuntien vastuulla. 

Tämä raportti perustuu sosiaali- ja terveysministeriön sekä osin Alkoholitutkimussäätiön 
rahoittamaan tutkimusprojektiin ”Rahapelit ja velkaantuminen”, joka toteutettiin Helsingin yli-
opiston taloustieteen laitoksella. Tulosten mukaan kaikkia Suomessa pelattavia rahapelejä pela-
taan myös velaksi. Erityisen yleistä luotolla pelaaminen oli todella paljon pelaavilla pelityypistä 
riippumatta. Pelaamiseen käytetyistä lainaamisen tavoista tyypillisin oli luottokortin korollisen 
luoton hyödyntäminen, yleisiä olivat myös pikavipit ja lainaaminen puolisolta tai perheenjäse-
neltä samoin kuin pankista haettu kulutusluotto. Hoitopalveluissa ei pelaajien velkaantumison-
gelmaa käytännössä oteta juuri mitenkään huomioon.  

Suomessa on vuonna 2007 suoritetun väestökyselyn mukaan 45 000–120 000 henkilöä, joilla 
on ongelmia rahapelaamisen kanssa. Kunkin lähipiiri mukaan luettuna peliongelmat kosketta-
vat melkoista joukkoa suomalaisia. Tässä raportissa tarkasteltava velkaantuminen on yksi han-
kala osa rahapeliongelmaa. Siihen on kehitettävä aikaisempaa saavutettavampia ja ongelmape-
laajien ja heidän läheistensä toimintakykyä tukevia ratkaisuja. 

Helsingissä 1.9.2008

Kari Haavisto Saini Mustalampi
Neuvotteleva virkamies Kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Pelihaittojen ehkäisy ja hoito
Sosiaali- ja terveysministeriö Stakes
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TIIVISTELMÄ

Jaana Lähteenmaa, Teija Strand. Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta 
rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen.  Stakes, Raportteja 25/2008. 
60 sivua, 16 euroa. ISBN 978-951-33-2217-5 

Tämä raportti perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön sekä osin Alkoholitutkimussäätiön ra-
hoittamaan tutkimusprojektiin ”Rahapelit ja velkaantuminen”. Se toteutettiin Helsingin yliopis-
ton Taloustieteen laitoksella aikavälillä 04/2007–05/2008. Projektin päätutkijana toimi VTT Jaa-
na Lähteenmaa, tutkimusapulaisena mmyo (sittemmin MMM) Risto Kaartinen ja tutkijana VTM 
Teija Strand. Tutkimuksessa tavoiteltiin rahapelaamiseensa joskus velkaa tai luottoa käyttäneitä 
pelaajia. Keskeisimpänä aineistona käytettiin internetissä keväällä 2007 kerättyä kyselyaineistoa 
(N=576). Toinen aineisto koostui 18 rahapelaamiseensa joskus velkaa ottaneen strukturoimatto-
masta teemahaastattelusta. Aineisto on näyte, eli tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä. Aineis-
to on kuitenkin verraten suuri, joten tiettyjen ilmiöiden välillä olevia yhteyksiä voidaan tarkastella 
vähintäänkin todeten, että löydettyjen kaltaiset yhteydet ovat mahdollisia, ja että niitä esiintyy.  

Tutkimuksessa selvisi, että kaikkia Suomessa pelattavia rahapelejä pelataan myös velaksi.  Eniten 
velaksi pelataan nettipokeria ja toiseksi eniten peliautomaatteja. Kolmanneksi eniten pelataan ve-
donlyöntipelejä PAFfin kautta. Pelaamisen yhteydessä käytetyistä lainaamisen tavoista tyypillisim-
min käytetty oli luottokortti. Jaetulla kolmossijalla, sukulaisilta ja ystäviltä lainaamisen jälkeen, olivat 
pikavipit ja lainaaminen puolisolta tai perheenjäseneltä, mutta pankista haettu kulutusluotto oli vain 
hieman näitä vähemmän suosittu lainamuoto. Harvinaisempaa oli hakea muun kuin pankin myön-
tämää kulutusluottoa. Lainatyyppi oli siis sitä suositumpi, mitä nopeammin sen saa käyttöönsä. 

20 prosentilla näytteen vastaajista oli maksuhäiriömerkintä. Näistä 115 henkilöstä noin 27 pro-
senttia pelasi peliautomaatteja arvionsa mukaan erittäin suurella panostuksella tulotasoonsa nähden. 
Seuraavaksi suurin osuus maksuhäiriöisistä pelasi tulotasoonsa nähden korkeilla panoksilla nettipo-
keria. Tämän numeraalisen aineiston antaman informaation valossa ei kuitenkaan voida tietää, onko 
maksuhäiriömerkintä myös saatu kyseisen paljon pelatun pelin pelaamisen myötä. Sukupuolen ja 
saatujen maksuhäiriömerkintöjen välistä suhdetta voisi pitää yllättävänä: naisilla oli niitä tässä näyt-
teessä useammin kuin miehillä. Toisaalta naisilla on keskimäärin huonompi tulotaso kuin miehillä - 
myös tässä aineistossa. Tämä tekee heidän taloutensa keskimäärin haavoittuvammaksi kuin miesten. 

Nettipokeri on monimutkainen tulkittava: sitä varten otetaan lainaa tai sitä pelataan luotol-
la enemmän kuin muita rahapelejä (tässä aineistossa), mutta toisaalta sen ”suurkuluttajat” eivät 
ole niin usein ajautuneet maksuhäiriömerkinnän saajiksi kuin raha-automaattien pelaajat. Net-
tipokeri pelimuotona näyttäisi sitä vastoin joidenkin pelaajien tapauksessa hillitsevän rahan ku-
lutusta pelaamiseen. Kvalitatiivisessa aineistossa nettipokeri liittyi kuitenkin toisistaan suuresti-
kin poikkeaviin pelaajatarinoihin. 44 prosenttia kaikista vastaajista oli joskus ottanut pikavippiä 
rahapelaamiseensa. Pikavippien otto liittyy aineistossa yhteen pikemminkin tietynlaisen pelita-
van, kuin minkään tietyn pelatun pelin kanssa. Kaikkien lomakkeessa vaihtoehtoina olleiden ra-
hapelien kohdalla etenkin kyseisten pelien suurkuluttajat olivat ottaneet pikavippejä. Näytteen 
naiset olivat ottaneet pikavippejä tyypillisemmin rahapelaamiseen kuin miehet. 

Tutkimuksen kvalitatiivisessa aineistossa tuli esiin, että rahapelaajien velkaantumisongel-
maa ei käytännössä huomioida juuri mitenkään rahapelaajien hoidossa Suomessa. Suositukse-
na ei voi sanoa, että ”velkaantumisongelma pitäisi huomioida entistä paremmin hoidossa”. Pitää 
pikemminkin sanoa: ”se pitäisi huomioida edes jotenkin”.     

Asiasanat: rahapelaaminen, velkaantuminen, nettipokeri, pikavipit, pelihaitat
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SAMMANDRAg

Jaana Lähteenmaa, Teija Strand. Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta 
rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen [Efter spelet: skulder eller vin-
ster? Studie om tagande av lån för spelande av penningspel; specialgranskning av nätpoker och 
snabblån]. Rapporter 25/2008. 60 sidor, pris 16 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2217-5

Rapporten bygger på ett forskningsprojekt om penningspel och skuldsättning, som finansierats 
av social- och hälsovårdsministeriet och delvis också av Stiftelsen för alkoholforskning. Pro-
jektet genomfördes på Institutionen för ekonomi vid Helsingfors universitet under perioden 
04/2007–05/2008. I projektet var PD Jaana Lähteenmaa huvudforskare, AF-studerande Risto 
Kaartinen forskningsassistent (senare AFM) och PM Teija Strand forskare. Studien fokuserade 
på spelare som någon gång tagit lån eller kredit för sitt spelande. Det huvudsakliga materialet 
var enkätdata, som samlats in via internet våren 2007 (N = 576). Ett material med ostrukture-
rade temaintervjuer med 18 personer som någon gång tagit lån för sitt spelande av penningspel 
användes också. Materialet var ett icke-representativt urval, dvs. resultaten är inte direkt gene-
raliserbara. Det är ändå rätt stort, så kopplingar mellan vissa företeelser kunde analyseras. Man 
konstaterade att kopplingar som liknar dem som hittats är möjliga och att sådana förekommer.  

Av studien framgick det att det tas lån för spelande i alla penningspel som spelas i Finland. 
Mest tas det lån för att spela nätpoker och näst mest för att spela automatspel. Tredje mest tas 
det lån för att spela vadslagningsspel via PAF. I samband med spelandet var det mest typiska 
lånesättet att använda kreditkort. På delad tredje plats kom, efter lån av släktingar och vänner, 
snabblån och att låna av maken eller makan eller en familjemedlem. En konsumtionskredit från 
banken var en nästan lika populär låneform som denna. Mer sällsynt var det att ta konsumtions-
kredit från något annat ställe än en bank. Lånetypen var alltså allt populärare ju snabbare man 
fick lånet. 

Totalt 20 procent av de svarande i det icke-representativa urvalet hade en betalningsanmärk-
ning. Av dessa 115 personer spelade cirka 27 procent automatspel och enligt egen uppskattning 
med mycket stora insatser i förhållande till sin inkomstnivå. Den näst största andelen av dem 
som hade betalningsanmärkningar spelade nätpoker med stora insatser i förhållande till sin in-
komstnivå. Mot bakgrund av informationen från det numerala materialet går det emellertid inte 
att säga om betalningsanmärkningen föranletts av att man spelat det berörda mycket spelade 
spelet. Förhållandet mellan kön och erhållna betalningsanmärkningar kan betraktas som över-
raskande: kvinnor hade i det icke-representativa urvalet ett större antal av dem än männen. I 
och för sig var kvinnornas genomsnittliga inkomstnivå lägre än männens – även i detta material. 
Det betyder att deras ekonomi genomsnittligt sett är mer sårbar än männens. 

Att analysera nätpoker var komplicerat: å ena sidan tas det lån för det eller man spelar det på 
kredit mer än andra spel (i detta material), men å andra sidan hade dess ”storkonsumenter” inte 
så ofta fått betalningsanmärkning som de som spelade på penningautomater. Som spelform ver-
kar nätpoker för vissa spelares del stävja användningen av pengar på spelande. I det kvalitativa 
materialet förekom nätpoker ändå i spelarberättelser, som kunde avvika mycket från varandra. 
Totalt 44 procent av alla svarande hade någon gång tagit snabblån för sitt spelande av penning-
spel. I materialet hänger tagandet av snabblån snarare ihop med ett visst spelsätt än med ett visst 
spel. Vid alla typer av penningspel som fanns som alternativ i frågeformuläret hade särskilt de 
berörda spelens storkonsumenter tagit snabblån. I det icke-representativa urvalet var det mer 
typiskt för kvinnorna att ha tagit snabblån än för männen. 
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Av studiens kvalitativa material framgick det att man i den finländska vården av personer 
som spelar penningspel nästan inte alls uppmärksammar det skuldsättningsproblem som de 
som spelar om pengar har. Man kan inte ge rekommendationen att skuldsättningsproblemet 
bör beaktas bättre i vården än tidigare. Man bör snarare säga:  ”Det bör beaktas åtminstone på 
något sätt.”     

Nyckelord: spela penningspel, skuldsättning, nätpoker, snabblån, spelrelaterade problem
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ABSTRAcT

Jaana Lähteenmaa, Teija Strand. Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta 
rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen [After gambling: in the red or 
in the black? A study of gambling on credit, with a focus on online poker and instant loans].  
STAKES, Reports 25/2008. 60 pages, price 16 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2217-5

This report is based on a research project funded by the Ministry of Social Affairs and Health 
and also the Finnish Foundation for Alcohol Studies regarding gambling and indebtedness. The 
project was implemented at the Helsinki University Department of Economics and Manage-
ment between April 2007 and May 2008. The project involved Jaana Lähteenmaa as the princi-
pal researcher, Risto Kaartinen as the research assistant and Teija Strand as the other researcher. 
The study aimed to reach gamblers who had sometimes borrowed money or used a credit card 
to gamble. The key research material consisted of survey data (N=576) gathered on the Internet 
in spring 2007. A further dataset consisted of non-structured thematic interviews conducted 
with 18 persons who had sometimes borrowed money to gamble. The data were based on a non-
representative sample, so the results are not directly generalisable. However, due to its relatively 
large size, the dataset allows an analysis of links between certain phenomena, at least to the ex-
tent that the observed links are seen as possible and that such links exist.  

The study revealed that all the different ways to gamble in Finland have also been financed 
through credit.  This is most common in regard to online poker, followed by slot machines. The 
third most common type of gambling on credit is betting via PAF. The most typical way to borrow 
money for gambling was to use a credit card, followed by borrowing from relatives and friends. 
The third most common way was to use instant loans and borrow from one’s spouse or family 
member; however, consumer credits provided by banks were only slightly less popular than these. 
Consumer credits provided by other than banks were less frequent. In other words, different 
forms of borrowing are the more popular the shorter is the time required to obtain them.

Twenty per cent of the respondents had payment default entries. Of these 115 respondents, 
some 27 per cent estimated that they play slot machine games for extremely high stakes in rela-
tion to their income level. The second largest proportion of those with payment defaults played 
online poker for high stakes in relation to their income level. In the light of this numerical data, 
however, it is not possible to say whether payment default entries were linked with the frequent 
playing of that game. The association between gender and payment defaults seems surprising: 
payment default entries were more frequent among female than male respondents. On the oth-
er hand, women on average have a lower income level then men – also in this dataset – which 
makes them more vulnerable to financial problems than men. 

Online poker is a complex topic to interpret: this dataset indicates that borrowing money 
and using credit cards for playing is more frequent in online poker than in other forms of gam-
bling at the same time as  ”heavy consumers” of online poker have payment defaults less fre-
quently than those who play slot machine games. As a form of gambling, online poker would 
rather seem to hold down spending on gambling in the case of some gamblers. The qualitative 
data, however, revealed that online poker was linked with widely varying gambler stories. Forty-
four per cent of all respondents had sometimes taken out an instant loan for gambling. Accord-
ing to this dataset, instant loans are linked with a certain way to play rather than with a specific 
game. In all forms of gambling offered as alternatives in the questionnaire, it was the heavy con-
sumers of these games in particular that had obtained instant loans. Female respondents had 
taken out instant loans for gambling more typically than males. 
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The qualitative data showed that hardly any attention is given to debt problems among gam-
blers in treating problem gambling in Finland. A recommendation would thus be to address 
debt problems at least somehow rather than to address them more intensively.     

Key words: gambling, indebtedness, online poker, instant loans, gambling harms
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1  JOHDANTO

1.1  Polemiikki pikavippilainojen ja nettipokerin  
vaarallisuudesta  

Suomalaisten rahapelaaminen on kasvanut voimakkaasti runsaan kymmenen viime vuoden ai-
kana. Tähän on vaikuttanut toisaalta kaiken pelaamisen lisääntyminen ja toisaalta uusien, usein 
entistä suuremmilla panoksilla pelattavien ja mahdollisesti myös entistä addiktoivimpien peli-
en, kuten nettipokerin tulo pelikentälle. Keskustelua on sävyttänyt pelko siitä, että yhä useam-
pi rahapelaaja ajautuu peliongelmaiseksi – sosiaalisiin, psyykkisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin, 
maksuhäiriömerkinnän saajaksi tai henkilökohtaiseen konkurssiin. Suomessa entistä helpom-
maksi käyneen vakuudettomien luottojen, esimerkiksi pikavippien saamisen on pelätty nopeut-
tavan ongelmallisesti tai vähintään riskialttiisti pelaavien taloudellisiin vaikeuksiin ajautumis-
ta. 

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana kulutusluottojen kysyntä ja tarjonta ovat kasva-
neet Suomessa voimakkaasti. 1990-luvulla syntyivät vakuudettomien, korkeakorkoisten kulu-
tusluottojen markkinat. Vakuudettomien luottojen ja etenkin pikavippien tultua markkinoille 
korkohaitari eri luottomuotojen välillä on kasvanut. Vakuudettomien luottojen korkomarginaa-
liin on laskettu niiden myöntämiseen sisältyvä riski. Pikavippien korko kohoaa usein satoihin 
prosentteihin, kun taas vakuudellisten pankkiluottojen osalta korko jää yleensä alle 10 prosent-
tiin. (Ks. lisää Kaartinen 2008, 31.) Helposti ja äärimmäisen nopeasti saatavat pikavipit voivat 
muodostaa rahapeliongelmaiselle suoranaisen ansan. 

Pikavipin tilaaminen on helppoa: tarvitsee vain lähettää omistamastaan puhelinliittymästä 
viesti, jossa on nimi- ja osoitetiedot, sosiaaliturvatunnus, tilinumero ja haluttu summa. Teksti-
viestitse tilattavien vakuudettomien pikavippien suuruus liikkuu yleensä 50 eurosta muutamiin 
satoihin euroihin. Tekstiviestin saatuaan luotonantaja tarkistaa lähettäjän luottotiedot ja tarvit-
tavat muut tiedot ja tekee luottopäätöksen. Myönteisen luottopäätöksen saatuaan luotonhakijan 
täytyy vielä varmistaa halukkuutensa nostaa myönnetty laina. (Ks. lisää esim. www.pikavippi.
fi.) Pikavippilainat ovat yleensä niin kutsuttuja lyhytlainoja; ne maksetaan takaisin normaalisti 
noin kahden viikon kuluessa lainan myöntämisestä. Pikavippifirmojen toiminnan laillisuudesta 
on debatoitu julkisessa keskustelussa ajoittain kiivaastikin, mutta pikaluottoja myöntävien fir-
mojen toimintaan ei ole kuitenkaan vielä puututtu. 

Pikavippien käytöstä on tehty vain vähän tutkimusta. Ennen tämän tutkimuksen aloitusta 
aihetta oli tutkittu tarkemmin ainoastaan kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2006 tilaa-
massa selvityksessä (Kaartinen & Lähteenmaa 2006). Selvityksen tavoitteena oli kerätä tietoa ni-
menomaan nuorten aikuisten (18–29-vuotiaiden) pikavippien ja muiden kulutusluottojen käy-
töstä. Selvityksen aineisto ei ole edustava, mutta tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Kyse-
lyyn vastasi 1610 henkilöä. Tutkimuksessa selvisi, että tyypillisesti pikavippejä otettiin kaikissa 
tulo- ja sosiaaliluokissa juhlimistarkoitukseen ja alkoholin tai tupakan ostoon. Yksinhuoltajat 
ja työttömät ilmoittivat ottavansa pikavippejä myös ruokaostoksiin. Käsillä olevan tutkimuksen 
teon aikana ilmestyneessä Finanssialan Keskusliiton (2008) nuorisotutkimuksessa selvitettiin 
vain nuorten pikavippien oton yleisyyttä, ja tulokset osoittivat, että nuorista 15–28-vuotiaista 
suomalaisista noin 5 prosenttia on käyttänyt pikavippejä.
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Etenkin nettipokerin pelaamiseen ja siihen pikavippilainaamisen yhdistelmää on pidetty jul-
kisessa keskustelussa potentiaalisena velkakierteeseen vievänä tienä. Tätä keskustelua ovat sii-
vittäneet myös muutamat laajahkoa mediajulkisuutta saaneet traagiset pelaajakohtalot. Myös 
pikavippien ottamista koskeneessa tutkimuksessa (Kaartinen & Lähteenmaa 2006) tuli esiin, 
että ainakin jotkut ovat ajautuneet pikavippikierteeseen nimenomaan nettipokerin ansiosta. 
Nettipokerin on toistuvasti pelätty lisäävän niin rahapeleillä velkaantuneiden kuin peliriippu-
vaisten määrää (ks. esim. Kinnunen & Paloheimo 2007), ja nettipokeria koskeva keskustelu on-
kin saanut välillä jopa moraalisen paniikin piirteitä, niin Suomessa kuin muualla. 

Uhkapelejä tai rahapelejä on tavattu kautta historian lähes kaikissa tunnetuissa kulttuureis-
sa. Pelaaminen on myös lähes aina nähty ongelmalliseksi ilmiöksi. Sitä on paheksuttu syntisenä 
toimintana, koska se ei tuota mitään, vie aikaa ja koska siihen liittyy irrationaalista sattumaan, 
onneen tai mystiikkaan uskomista. (Reith 2007, 33−34, Bernhard 2007, 8−9.)  Parin viime vuo-
den aikana rahapelaaminen uusine ilmiöineen on siis taas noussut huolen aiheeksi julkisessa 
keskustelussa. Pikavippikierteessä olevien pelivelkaisten ja nettipokerin mahdollisten haittojen 
lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota peliongelmaisten määrään, nuorten rahapelaamiseen 
sekä ongelmaisten hoitoonhakeutumiseen ja hoidon laatuun. 

Toisaalta, menestyvät peliammattilaiset ovat saaneet mediassa laajaa positiivista ja hyväk-
syvää julkisuutta, mikä on toiminut lajille erittäin hyvänä mainoksena. Suomessa on perustet-
tu lyhyessä ajassa jo useita pokeriaiheisia lehtiäkin. ”Pokeriammattilainen” on noussut nuorten 
– yleensä poikien – yhdeksi uudeksi toiveammatiksi, ja pokeri-innostus on levinnyt jo yläastei-
käistenkin piiriin (ks. esim. Lähteenmaa ja Strand 2008). Rahapelaamiseen liittyvä mielikuvasto 
onkin tällä hetkellä varsin ambivalentti – läsnä ovat sekä synnin että sankaruuden elementit. 

1.2  Nettipelaaminen Suomessa 
Uusimman Väestökyselyn (2007) mukaan Suomessa nettipelaajien osuus aikuisväestöstä on alle 
5 prosenttia (ks. Aho & Turja 2007). Rahapeleihin kuluttaminen on joka tapauksessa kasvanut 
Suomessa voimakkaasti 1990-luvulla ja peräti kaksinkertaistui vuosijaksolla 1990–2005: mie-
het käyttävät peleihin keskimäärin neljä kertaa enemmän rahaa kuin naiset (ks. Valkama 2006, 
10–13). Väestökyselyn (2007) mukaan Veikkauksen viikoittaiset arvontapelit, raha-automaatit 
ja raaputusarvat ovat kolme suosituinta rahapelimuotoa Suomessa (Aho & Turja 2007). 

Vuodesta 2006 lähtien nettipelaaminen on kuitenkin alkanut nousta esiin yhteydenotoissa 
peliongelmissa auttaviin tahoihin (Kämppi 2007, 21). Vuonna 2007 nettipokeria koskevien yh-
teydenottojen määrä ”Peluuriin” eli rahapelaajien auttavaan puhelimeen kolminkertaistui. Net-
tipokeri oli samalla toiseksi yleisin syy, miksi Peluuriin otettiin yhteyttä. Kokonaisuutena net-
tipelit vastasivat 18:a prosenttia soittajien esille nostamista ongelmia aiheuttavista peleistä, kun 
vielä vuonna 2005 vastaava osuus oli 7 prosenttia. Peluurin vuosiraporttien mukaan nettipelien 
osuus ongelmaksi koetuista peleistä näyttäisi olevan kasvussa. (Jaakkola 2005 ja 2007.)

Väestökyselyssä (2007) nettipokeri näyttäytyy hyvin vähän pelattuna pelinä; vain noin 4 pro-
senttia kyselyyn vastanneista pelaa nettipokeria. Eniten nettipokeria pelaavat henkilöt, jotka pe-
laavat useina päivinä viikossa. (ks. Aho ja Turja 2007). Toisaalta väestökyselyn vastausprosentti 
jäi viime kerralla ongelmallisen alhaiseksi, 48 prosenttiin. Tämän vuoksi aineistolle tehtiin toi-
menpiteitä, joilla kato-ongelman seurauksia pyrittiin minimoimaan (Aho ja Turja 2007, 3–4). 
Aineiston epäedustavuusongelmat eivät kuitenkaan häviä näinkään kokonaan.  
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1.3  Nettipokeriin liittyvät toimenpiteet muutamissa  
Euroopan maissa

Nettipokeribuumina tunnettu trendi on pakottanut niin RAY:ta kuin Veikkaustakin ottamaan 
kantaa kansallisen pokerinpeluun mahdollistamiseen. Julkisessa keskustelussa on spekuloitu 
toisaalta sitä, että nettipokerin takia ongelmapelaajien määrä voi lisääntyä, ja siksi kansallisen 
pelimahdollisuuden järjestäminen olisi epäeettistä, mutta toisaalta myös sitä, että suomalaisten 
pelaamien ulkomaisten pelinjärjestäjien toteuttamien nettipokeriturnausten voitot kerääntyvät 
veroparatiiseissa toimiviin yrityksiin. 

Suomalaiset pokeriammattilaiset ja pokerin harrastajat ovat jo pitkään ajaneet kansallisen 
nettipokerin järjestämistä.  Lisäksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin (ks. 
esim. HS 22.1.2008) ilmaisi kannattavansa kansallisen ja valvotun nettipokerin järjestämistä. 
Wallinin mielestä vastuu pelin järjestämisestä voitaisiin antaa joko Veikkaukselle tai RAY:lle. 
STM:n tilaaman selvityksen mukaan nettipokeriin liittyy kuitenkin enemmän haitta- kuin hyö-
tyvaikutuksia (ks. Määttä 2008). Wallinin esitys virittikin kiivaan keskustelun aiheesta kentän 
toimijoiden parissa. RAY ja Veikkaus eivät alun perin kannattaneet Wallinin ehdotusta, vaan 
olivat sitä mieltä, ettei valtion kannata edistää nettipokerin pelaamista. Myöhemmin Veikka-
us ilmaisi kiinnostuksensa nettipokeripalvelun avaamiseen, ja aivan tuoreimmassa käänteessä 
myös RAY on ilmaissut valmiutensa käynnistää nettipelitarjonta, mikäli arpajaislain uudis-
tuksessa päädytään tähän. Ratkaisu asiassa kuuluu valtiolle, joka vastaa suomalaisen raha-
pelijärjestelmän johdonmukaisuudesta. 

Ruotsin valtion monopoliyhtiö, Svenska Spel, avasi jo keväällä 2006 oman pokerisivuston-
sa, vaikka kaksi lausuntoviranomaista, Lotteri-inspektionen ja Folkhälsoinstitut olivat suhtau-
tuneet asiaan kielteisesti. Pokerisivuston perustamisen jälkeen Statens Foklhälsoinstitutin tilaa-
man selvityksen tarkoituksena oli lisätä tietoa nettipokerin pelaamisen yleisyydestä ja kehityk-
sestä Ruotsissa vuonna 2006: tutkia ketkä pelaavat nettipokeria, miten he pelaavat sitä ja millai-
sia pelaamiseen liittyviä ongelmia heillä on. Raportissa tarkasteltiin lisäksi sitä, miten Svenska 
Spelin sivustot vaikuttavat Ruotsin nettipokerin pelaamisen kenttään. (Tryggvesson 2007.)

Tutkimuksen mukaan nettipokerin pelaaminen on säilynyt Ruotsissa suhteellisen vakaa-
na vuonna 2006: keskimäärin noin 2 prosenttia vastaajista oli pelannut nettipokeria kyseisenä 
vuonna. Tulokset osoittavat, että miehet pelaavat sitä kymmenen kertaa enemmän kuin naiset 
ja että pelaajat ovat myös suhteellisen nuoria (tavallisimmin noin 25-vuotiaita). Nettipokerin 
pelaajat raportoivat usein pelaamiseen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi noin 2 prosenttia niistä, 
jotka eivät olleet käyttäneet rahaa nettipelaamiseen, oli kokenut peliongelmia, mutta vastaava 
luku nettipokerin pelaajilla oli peräti 27 prosenttia. Pokerisivuston vaikutuksesta pelaamiseen 
ei voitu sanoa vielä mitään varmaa, mutta raportissa nostettiin esille näkökulma, jonka mukaan 
sivustot saattavat houkutella pelaajiksi niitä henkilöitä, jotka eivät muuten nettipokeria pelaisi. 
(Tryggvesson 2007.)

Myös muun muassa Britannian rahapelaamisen kentällä on tapahtunut viime vuosina muu-
toksia; pelilain (Gambling Act) muutoksen ansiosta pelimahdollisuudet ovat lisääntyneet. Brit-
timediassa onkin keskusteltu rahapelaamisesta laajalti. Vuonna 2001 julkaistiin ”Government’s 
Gambling Review Body” (GRB); sen 176 suosituksessa huomiota kiinnitettiin muun muassa 
peliongelman kasvuun liittyviin ongelmiin ja lasten suojeluun peliongelmalta. Suositukset pai-
nottuivat pelaamisen rajoitusten lieventämiseen, mutta toisaalta niissä kannatettiin mainonnan 
rajoittamista. Lisäksi kannatettiin nettipelaamisen lisensoimista ja säätelyä sekä käsiteltiin A-
luokan (rajoittamaton panostusmahdollisuus) kasinoiden avaamista. (British Gambling Preva-
lence Survey 2007, 12.) 
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GRB-raportti oli alkusysäys sille, että uusi rahapelaamista koskeva laki astui voimaan 2007. 
Britannian pelikentällä on tapahtunut useita muutoksia lain voimaan astumisen jälkeen: netti-
pelisivustojen määrä on lisääntynyt ja myös nettipokeria pelaavien määrän on oletettu kasva-
neen. Pelaaminen on pysynyt uutisten kestoaiheena, ja uusi pelilaki (New Gambling Act) on 
saanut osakseen kritiikkiä ja kirvoittanut paljon polemiikkia aiheesta. Kriittisesti suhtautuvat 
ovat painottaneet muun muassa näkemystä, että pelilaki tulee johtamaan juuri ongelmapelaa-
misen määrän kasvuun. (British Gambling Prevalence Survey 2007, 13.)

Nettipelien määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti huomattavasti 1990-luvun alun luke-
mista ja samalla pelaajien määrä on lisääntynyt. Pelaajien määrää on kuitenkin vaikea arvioida. 
Joidenkin arvioiden mukaan nettirahapelaajia on maailmanlaajuisesti vähintään 14 miljoonaa, 
korkeimpien arvioiden mukaan peräti 23 miljoonaa. Nettipelaamisen levinneisyys on useiden 
tutkimusten mukaan kuitenkin suhteellisesti tarkasteltuna melko pieni. Kansainvälisissä tutki-
muksissa on havaittu, että prosentuaalisesti nettipelaamista harrastaa noin 2–4 prosenttia väes-
töstä. (Wood & Williams & Lawton 2007, 235–236.) 

1.4  Tutkimuksen fokus ja raportin rakenne
Tutkimus, johon tämä raportti pohjautuu, on tehty pääosin STM:n rahoituksella ja Alkoholitut-
kimussäätiön myöntämällä lisärahoituksella. Kyseessä ei ole sosiaali- ja terveysministeriölle teh-
ty suoranainen tilaustutkimus (tutkimusaiheen formuloi ja sitä tarjosi STM:lle Jaana Lähteen-
maa). Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella, jossa projektin tutki-
jat (vetäjä Jaana Lähteenmaa, tutkimusapulainen mmyo Risto Kaartinen sekä tutkija VTM Teija 
Strand) työskentelivät. 

Tutkimuksen aiheena olivat rahapelaamisen ja lainanoton sekä velkaantumisen väliset suh-
teet ja etenkin pikavippien ja nettipokerin asema pelivelkaantumisessa. Toisena, vähemmän pai-
noarvoa saaneena teemana tutkimuksessa oli rahapelaajien talousongelmien ja velkaantunei-
suuden huomioon ottamiminen heidän hoidossaan. Tämä tutkimuskysymys nousi enemmän 
STM:n intresseistä. Jälkimmäisestä teemasta raportoidaan kuitenkin pääosin toisaalla. Tässä ra-
portissa keskitytään tarkastelemaan nimenomaan rahapelaamiseen liittyvää lainanottoa ja eri 
pelityyppien – erityisesti nettipokerin – merkitystä pelivelkaantumisessa. Lisäksi tarkastelemme 
erilaisia talouden hallinnan keinoja niin ongelmapelaajiksi kuin ongelmattomiksi itsensä koke-
vien pelaajien näkökulmista.  

Seuraavaksi raportissa siirrytään tarkastelemaan pelivelkaantumista ja nettipelaamista tuo-
reiden kansainvälisten ja kotimaisten tutkimustulosten valossa. Sen jälkeen esitellään tutkimuk-
sessa käytetty aineisto sekä analyysimenetelmät ja tarkastellaan tulosten luotettavuutta. Ana-
lyysi- ja menetelmäosion jälkeen siirrytään käsittelemään tutkimuksen tuloksia: yleiskuvaa ra-
hapeleillä velkaantumisesta, peleihin käytettyjen panostusten suuruutta ja tarkemmin nettipo-
keria, eri lainatyyppejä ja erityisesti pikavippejä sekä rahapelaajien erilaisia taloudenhallintaan 
liittyviä selviytymiskeinoja. Lopussa vedetään tutkimuksen tuloksia yhteen ja pohditaan, mitä 
tämän tutkimuksen pohjalta – aineistoon liittyvät yleistettävyysnäkökulmat huomioon ottaen 
– voidaan sanoa.
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2  PELIVELKAANTuMINEN JA NETTIPELAAMINEN  
TuOREIDEN TuTKIMuSTEN VALOSSA

Rahapelaamisen ja velkaantumisen välistä suhdetta on tutkittu yllättävän vähän siihen nähden, 
miten paljon pelaamisesta on viime vuosina puhuttu. Rahapelitutkimus on toki verraten nuo-
ri tutkimusalue Suomessa, joten asian tutkimattomuus liittynee ainakin meillä osin siihen. Yl-
lättävämpää on, että kansainvälistäkin tutkimusta peleillä velkaantumisesta oli ainakin tätä ra-
porttia kirjoitettaessa vielä varsin haasteellista löytää. Myöskään nettipokerista ei juuri ole vielä 
kansainvälistä tutkimusta; tämä on ymmärrettävämpää, koska nettipokeri on vielä melko uusi 
ilmiö. Se on noussut pinnalle 2000-luvun alkuvuosina. 

2.1  Kansainvälinen tutkimus pelaamisella velkaantumisesta 
Isossa-Britanniassa on kerrottu viime aikoina uutisia opiskelijoiden nettipokerilla velkaantumi-
sesta. Tutkijoiden Woodin, Griffiths’n & Parken (2007, 360) nuorten internetpeleillä velkaantu-
mista sivunneen tutkimuksen pääfokus ei ollut velkaantumisessa, mutta tutkiessaan opiskeli-
joiden nettipelaamista he havaitsivat, että nettipokeria pelaavien opiskelijoiden keskuudessa on 
verraten paljon ongelmapelaajia. Heidän mukaansa nämä tulokset ovat huolestuttavia tilantees-
sa, jossa nuorten velkaantuminen on noussut ja nettipokerin suosio koko ajan kasvussa. (Mt.)

Naisten ja miesten hakeutumista ongelmapelaajille tarkoitettuihin neuvontapalveluihin ver-
ranneessa tutkimuksessa (ks. Crisp, Thomas, Jackson, Smith, Borrell, Ho, Holt 2004) todettiin, 
että naispelaajat ilmoittivat pelivelkansa yli puolet pienemmiksi kuin miespelaajat. Tutkijoiden 
mukaan nämä sukupuolierot implikoivat muun muassa sitä, että ne palvelumetodit, joiden on 
todettu auttavan miehiä, eivät välttämättä auta samalla tavalla naisia. Naisten tyypillisesti pie-
nempi pelivelka on tutkimusten mukaan perinteisesti johtanut myös siihen, ettei heidän pelaa-
mistaan ole pidetty ongelmallisena. Tutkimuksen otos ei ole edustava, mutta tuloksia tarkas-
teltaessa on hyvä huomata, että lähes puolet tutkijoiden aineiston pelaajista saivat suurimman 
osan tuloistaan sosiaaliturvana; heistä naisten enemmistö oli yksinhuoltajia ja miesten työttö-
miä (mts. 290–291). 

MacDonald & McMullan & Perrier (2004) löysivät vain vähän vaihtelua tarkastellessaan ta-
louksia, joissa pelataan, verrattuna niihin, joissa ei pelata. Tutkimuksen aineisto on kerätty Ka-
nadassa ja tutkimuksessa vertailtiin Nova Scotiaa, Saskatchewaa ja muuta Kanadaa. Suurin osa 
aineiston talouksista pelasi nimenomaan onnenpelejä, nettipelaamista ei ollut tutkittu erikseen. 
Tutkijat havaitsivat vain vähän eroja pelaavien ei-pelaavien talouksien velan määrässä. Kuiten-
kin tulokset osoittivat, että taloudet, joissa pelataan, säästävät suhteessa hieman vähemmän kuin 
ne taloudet, joissa ei pelata. Heidän mukaansa pienituloisemmat taloudet ovat kuitenkin yli-
edustettuina eniten pelaavien ryhmässä ja ne pelaavat myös suhteessa suuremman osan tulois-
taan kuin muun tulotason taloudet. (Mt.)

2. 2  Rahapeleillä velkaantuminen Suomessa
STM:n nyt kaksi kertaa (vuosina 2003 ja 2007) toteuttaman väestökyselyn tulosten valossa ra-
hapelien pelaamisen aiheuttama velkaantuminen on näyttänyt koskevan pientä vähemmistöä 
suomalaisista ja melko pientä vähemmistöä rahapelejä pelaavistakin. Noin 2 prosenttia suoma-
laisista, ja rahapelejä usein pelaavistakin vain 4 prosenttia, ottaisi velkaa pelaamiseensa, jos vä-
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estökyselyn tulokset yleistetään koskemaan kaikkia pelaajia ja kaikkia suomalaisia (ks. Aho ja 
Turja 2007). Absoluuttisiksi luvuiksi muunnettuna tämä tarkoittaisi, että noin 10 000 suomalais-
ta ottaisi velkaa rahapelaamiseen. Vielä pienempi osa ajautuisi näiden velkojen takia taloudelli-
siin vaikeuksiin. Toisaalta, kuten edellä on jo todettu, väestökyselyn (2007) vastausprosentti oli 
ongelmallisen alhainen. 

Peluurin vuoden 2007 vuosiraportissa todetaan, että yli puolella soittaneista oli pelaamises-
ta johtuvia taloudellisia ongelmia. Pelaamisesta kertyvä velka riippuu Jaakkolan (2007) mukaan 
usein pääasiallisesta pelaajalle ongelmia aiheuttavasta pelistä, ei siis varsinaisesti tietystä pelityy-
pistä. Myös panosten koko vaikuttaa; suurilla panoksilla pelaavat rahoittavat pelaamistaan use-
ammin velalla kuin pienillä panoksilla pelaavat. (Jaakkola 2007, 13.) Peluurin tilastot perustuvat 
peliongelmaisilta tulleisiin puheluihin, joita vuonna 2007 oli 1 390, ja näistä pelaajien soittoja oli 
933 ja läheisten puolestaan 379. Jaakkolan mukaan tietokannan suuruudesta johtuu, että ongel-
mapelaajia ryhmänä tarkasteltaessa Peluurin tilastot ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri-
ön vuoden 2007 tutkimuksen luvut ovat melko lähellä toisiaan. (Jaakkola 2007.)

Ne kvalitatiiviset tutkimukset, joita rahapelaajista on Suomessa tehty, koskevat lähes poik-
keuksetta sellaisia peliongelmaisia, jotka ovat olleet joko yhteydessä johonkin rahapelaajia aut-
tavaan tahoon, kuten vuonna 2004 perustettuun auttavaan puhelimeen Peluuriin, tai hakeutu-
neet peliongelmiensa vuoksi hoitoon esimerkiksi A-Klinikkasäätiön, Sininauhaliiton tai Sosiaa-
lipedagogiikan säätiön tarjoamiin hoito- ja kuntoutusohjelmiin. Lisäksi on tehty yksi tutkimus 
ongelmapelaajien läheisistä (Pajula 2007). 

Rahapelaajia auttavaan puhelimeen Peluuriin soittaneista tehdyt kvalitatiiviset selvitykset 
piirtävät melko laajaan aineistoon perustuvaa kuvaa suomalaisista rahapeliongelmaisista ja hei-
dän talousvaikeuksistaan. Jenni Kämpin (2007) analyysissa Peluuriin yhteyttä ottaneiden käyt-
täytymismalleista talousongelmat nousevat esiin yhtenä kolmesta isosta ongelmakimpusta; 
muut ovat ”arkielämä sekaisin” -ongelmakimppu sekä ”oma ihmisyys koetuksella” -ongelma-
kimppu. Tutkittavien omia kielikuvia käyttäen Kämppi (2007) nimeää talousongelmat ”talous 
kuralla” -kimpuksi. Sillä on kaksi alakategoriaa: velkaantuminen ja ”rahat ja tavarat menevät ei-
vätkä riitä elämiseen”. Kämpin aineistossa oli kuvauksia sekä velkaantumisesta pelaamisen takia 
että siitä, kuinka rahojen loputtua oli menty hakemaan leipää leipäjonosta. Harvinaisemmissa 
tapauksissa pelaamista oli rahoitettu laittomin keinoin, esimerkiksi varastamalla tai kavaltamal-
la. (Mt. 74–76.) 

Teresa Taskisen (2007) laadullisessa tutkimuksessa opiskelijoiden rahapeliongelmista rahan-
hankintakeinojen valikoimassa on pankkilainojen lisäksi myös pikavippien ottoa, varastamista, 
kavaltamista sekä omien ”vihoviimeistenkin arvokkaiden tavaroiden” myymistä nettihuutokau-
passa. ”Peluuriin” ja muihinkin pohjoismaisiin peliongelmaisia ja heidän läheisiään auttaviin 
puhelimiin tulevista yhteydenotoista noin 4–5 prosentissa nousevat esiin rikokset pelirahojen 
hankintakeinoina (ks. Jaakkola 2007, 13). 

Edellä esitetyt tutkimustulokset kertovat siis peliongelmaisiksi itsensä kokevien talous- tai 
muista vaikeuksista joko heidän itsensä tai heidän lähimmäistensä kokemina. Mielestään ongel-
mattomien pelaajien taloudenhallintakeinoista ei siis ole tutkimustietoa. Tutkimusprojektillam-
me on pyritty osaltaan paikkamaan tätäkin aukkoa. 

Suomalaisten nuorten aikuisten pikavippien käyttöä koskeneessa selvityksessä (Kaartinen & 
Lähteenmaa 2006) tuli muutamissa avovastauksissa esiin pikavippien käyttö rahapelaamisen ra-
hoituskeinona. Strukturoiduissa kysymyksissä rahapelaamista ei ollut oivallettu tarjota yhdeksi 
vippien mahdolliseksi käyttökohteeksi. Pikavippejä otettiin selvityksen mukaan myös edellisten 
pikavippien, niiden korkojen tai muiden lainojen maksamiseen. Tässä on nähtävissä lainakier-
teeseen joutumisen vaara eikä vähiten pikavippien korkeiden korkojen vuoksi. Lainakiertee-
seen joutuminen on melko tavallista ongelmapelaajien keskuudessa (ks. esim. Grant & Poten-
za 2004; CAMH 2005). Jos ongelmapelaaja ottaa pelaamiseensa useita korkeakorkoisia luottoja 
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useilta eri pikavippifirmoilta samanaikaisesti, velkakierteeseen joutuminen on jo varsin toden-
näköistä. 

2.3  Internet-pelaaminen ja etenkin nettipokeri  
tutkimustulosten valossa 

Internet-pelaamista on tutkittu jonkin verran, mutta tutkimukset ovat koskeneet lähinnä pelaa-
misen ja viime aikoina juuri nettipokerin pelaamisen yleisyyttä. Internet-pelaamisen potentiaa-
lisista vaaroista on spekuloitu laajasti ja paljon, mutta varsinaista tutkimusta aiheesta on tehty 
vielä melko vähän. 

Peluurin vuosiraportista 2007 selviää, että nettipokeria tai vedonlyöntiä pelaavista ongelma-
pelaajista noin puolella oli pelivelkaa, kun vastaava luku rahapeliautomaattien pelaajilla oli 18 
prosenttia. Jaakkolan (2007) mukaan velkasummat nousevat verraten nopeasti suuriksi nimen-
omaan internet-peleissä. Peluurin tietojen mukaan ongelmat syntyvät usein jo kuukausissa ja 
usein tilanteessa, jossa pelaaja pelaa ns. tupla tai kuitti -tyylillä. Nettipelaaminen ei toki velkaan-
nuta kaikkia, mutta se velkaannuttaa Peluurin tilastojen mukaan nopeimmin. (Jaakkola 2007, 
15.) 

Eräiden tutkimustulosten valossa on myös esitetty, että internetissä rahapelejä pelaavat ovat 
muita rahapelaajia todennäköisemmin ongelmapelaajia. Nämä tulokset perustuivat kuitenkin 
otokseen, joka oli äärimmäisen ongelmallinen, varsinkin edustavuuden kannalta (ks. Wood & 
Griffiths & Parke 2007, 355.) Wood, Williams & Lawton (2007) taas esittävät tuloksia, joiden 
mukaan suurempi osa ei-peliongelmaisista preferoi internet-pelaamista kuin ongelmapelaajista. 
Heidän tutkimustuloksensa viittaisivat myös siihen suuntaan, että miehet preferoivat nettipelejä 
useammin kuin naiset. (Mt. 241.) Näin näyttäisi olevan myös ”Peluuriin” tulevien soittojen pe-
rusteella (Jaakkkola 2007).   

Internetin käytön ja toisaalta pelaamisen on todettu myös olevan potentiaalisesti addiktoivia 
toimintoja, mistä voi seurata eräänlaisen kaksoisaddiktion vaara. Useat tutkijat kuitenkin esit-
tävät, että ajatus nettipelien niin kutsutusta kaksoisaddiktoivuudesta on myytti: nettipeliriippu-
vainen ei välttämättä ole nettiriippuvainen. (Ks. esim. Griffiths & Parke & Wood & Parke 2006; 
Griffiths & Wood 2005). 

Nämä keskenään osin ristiriitaiset tutkimustulokset virittävät mielenkiintoisia kysymyksiä 
käsillä olevalle tutkimusraportille: onko nettipokeri ja nettipelaaminen ylipäätään niin vaaral-
lista tai addiktoivaa kuin keskustelussa usein oletetaan – vai onko niiden vaarallisuus tai muita 
pelejä suurempi addiktoivuus sittenkin vain myytti? Tämän myytin vaaliminen saattaisi esimer-
kiksi Suomessa olla kansallisen rahapelimonopolin intressissä, kuten nettipokerin puolustajat 
väittävät.
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3  TuTKIMuKSEN TOTEuTuS, AINEISTO,  
ANALYYSIMENETELMÄT JA LuOTETTAVuuS 

3.1 Tutkimuksen aineisto
Tässä raportissa tärkeimpänä aineistona käytetään internetissä huhtikuun 2007 puolesta välis-
tä saman vuoden heinäkuun loppuun asti kerättyä kyselyaineistoa. Tuplavastausten (lähetetty 
kahteen kertaan peräkkäin identtinen vastaus samasta IP-osoitteesta; varsin tavallista nettikyse-
lyissä) ja muutaman pilailuvastauksen poistamisen jälkeen aineistoon jäi yhteensä 720 vastaajaa. 
Kun tätä aineistoa tarkasteltiin suorien jakaumien ja ristiintaulukoinnin avulla tarkemmin, kävi 
ilmi, että kyselyyn oli vastannut 144 sellaista henkilöä, jotka eivät kertomansa mukaan olleet 
ottaneet velkaa pelaamiseensa eivätkä ylipäätään olleet pelanneet velkarahalla. Nämä vastaa-
jat olivat vastanneet ensinnäkin kysymykseen ”Mihin rahapeleihin olet käyttänyt eniten velka- 
tai luottorahaa?” valitsemalla vaihtoehdon ”en ole pelannut velaksi”. Koska näin olisivat saatta-
neet vastata sellaisetkin, jotka eivät vain olisi löytäneet tässä kohdin tarjottujen pelivaihtoehto-
jen joukosta sopivaa peliä, oli tehtävä jatkotarkasteluja ennen näiden vastaajien rajaamista ulos 
näytteestä.  Kun ”en ole pelannut velaksi” vastanneita tarkasteltiin muiden pelivelan ottamisesta 
kertovien muuttujien valossa, saatu informaatio vahvistui: nämä henkilöt eivät todella olleet ot-
taneet minkäänlaista velkaa tai lainaa pelaamiseensa. 

Tämä joukko koostui suurimmaksi osaksi nuorista miehistä. Suuri osa heistä oli innokkai-
ta nettipokerin pelaajia, ainakin antamiensa avovastausten perusteella. Nettipokeria paljon pe-
laavien nuorten miesten joukossa on tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan (Svartsjö & Kin-
nunen & Mäyrä & Paloheimo 2008) runsaasti velkaa ottamattomia pelaajia. He haluavat usein 
puolustaa harrastustaan (joka se useimmille on) ja nostaa esille sen, että nettipokerin ”demoni-
sointi” on heidän mielestään järjetöntä. Tämä voisi selittää heidän intoaan vastata nettipokeria 
sivuaviin kyselyihin, vaikka eivät oikeastaan kuuluisi etsittyyn vastaajajoukkoon. Nettipokerin 
pelaajien halu korostaa pelin hyviä puolia muihin rahapeleihin verrattuna tuli esiin monissa 
velattomien nettipokerin pelaajien avovastauksissa. Tämän tutkimuksen lopullisesta näyttees-
tä nämä tapaukset rajattiin ulos, sillä tutkimuksen fokus on nimenomaan velkaa ainakin joskus 
rahapeleihin ottaneissa pelaajissa. Lopullinen kvantitatiivinen aineisto koostuu siis 576 vastaa-
jasta. 

Nettilomake oli eksplisiittisesti suunnattu sellaisille rahapelien pelaajille, jotka ovat aina-
kin joskus elämässään käyttäneet lainattua rahaa pelaamiseensa. Tämä tuotiin esiin lomakkeen 
”mainoksessa” ja lomakkeen klikkaamisen jälkeen tulleessa introssa. Mainosteksti oli laadittu 
seuraavasti:

Pelaaminen laina- tai luottorahalla

Tämä kysely palvelee Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta, joka on Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tilaama. Lisäksi aineistoa käytetään myöhemmin tutkimuksen toisen tekijän pro gra-
du-työhön. 

Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan velka- tai luottorahalla rahapelejä pelaavien pelaamista-
paa, luotonottoon liittyneitä olosuhteita ja pelaajien taloudellisia olosuhteita. Mikäli olet pistänyt 
rahapeleihin rahoja, jotka olet hankkinut lainaamalla tuttavilta rahaa, ottamalla kulutusluottoa, ti-
laamalla pikavipin, käyttämällä luottokortin korollista ominaisuutta, käyttämällä opintoja tai muu-
ta tarkoitusta varten otettua lainaa niin ota osaa tutkimukseen. Kyselyyn vastaaminen ei vaaranna 
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millään tavalla vastaajan anonymiteettia, eli sinun henkilöllisyytesi ei tämän lomakkeen täyttämisen 
myötä tule meidän tietoomme.  

Näitä mainoksia ja niiden yhteydessä nettilomakkeeseen johtavia linkkejä oli kolmen kuu-
kauden ajan seuraavilla internet -sivustoilla: Suomi24.fi, RAY, Fintoto, Veikkaus, PAF, Päihde-
linkin Valtti-keskustelusivusto, Pokeritieto.fi ja MSN:n rahapeleihin keskittynyt keskustelusivu. 
Lisäksi mainoksia kyselystä ja mahdollisuudesta ilmoittautua kvalitatiiviseen haastatteluun jaet-
tiin RAY:n toimipisteisiin, isoimpien kaupunkien Täyspotteihin, Helsingin Kasinolle, talous- ja 
velkaneuvontaan sekä muutamiin Gambling Anonymous -ryhmien (jatkossa GA:n) toimitiloi-
hin ja peliongelmaisten avoimien ovien keskustelupaikkaan Rapeliin Helsingissä. 

Tavoittelemalla vastaajia näinkin monelta eri suunnalta pyrittiin maksimoimaan vastaajien 
mahdollisimman suuri kirjo. Pyrkimyksenä oli tavoittaa nimenomaan rahapelaamiseensa jos-
kus velkaa ottaneita ja tästä joukosta mahdollisimman monenlaisia vastaajia: niin ongelmaisia 
kuin ongelmattomia pelaajia (sikäli kun heitä on pelaamiseensa velkaa ottaneiden joukossa), 
niin nettipokerin kuin RAY:n pelien pelaajia, niin nuoria kuin vanhoja… 

Tutkimuksen kyselylomakkeen suunnittelivat taloustieteen opiskelija, aineistosta pro gradu-
työnsä tehnyt (sittemmin MMM) Risto Kaartinen ja VTT, tutkija Jaana Lähteenmaa. Aineisto 
ei ole tilastollisesti edustava, mutta internet-kysely onnistui tavoittamaan velkaa pelaamiseensa 
ottaneita rahapelaajia, sekä miehiä että naisia, jotka ovat syntyneet vuosien 1933–1983 välillä ja 
joiden tulotasossa ja sosioekonomisessa statuksessa on vaihtelua. Miesten osuus aineistossa on 
odotetusti huomattavasti korkeampi kuin naisten. 

Aineisto on näyte, ei tilastollista edustavuutta tavoitteleva satunnaisotos rahapelaamiseensa 
velkaa joskus ottaneista suomalaisista. Edustavaan otokseen pyrkiminen olisi ollut tämän tutki-
musasetelman valossa mahdotonta. On siis selvää, että aineiston ulkopuolelle on jäänyt suurin 
osa pelaamiseensa velkaa ottaneita. Ensinnäkin, aineisto on kerätty internet-lomakkeella, vali-
koiduilla sivustoilla. Siitä levitetyt paperimainokset myös jaettiin ainoastaan valikoituihin paik-
koihin (ks. alla). Toiseksi, ihmiset eivät läheskään aina vastaa itseään koskeviin kyselyihin, vaik-
ka niitä näkisivät/saisivat. 

Varmasti aineistosta ovat rajautuneet ulos ainakin kaikki sellaiset rahapeleihin velkaa otta-
neet, jotka eivät käytä internetiä ollenkaan tai hyödyntävät sitä vain varsin rajatusti. Tällaisia ih-
misiä on suomalaisista aikuisista ihmisistä kuitenkin vain vähemmistö; tutkimusten mukaan rei-
lusti yli puolet suomalaisista käyttää internetiä aktiivisesti (esim. Tilastokeskus 2006). Vanhukset 
ovat selvimmin ja todennäköisimmin ryhmä, joka on jäänyt valtaosin tämän kyselyaineiston ul-
kopuolelle. Tältä osin kuva velan ottamisesta rahapeleihin jää vajavaiseksi: on nimittäin tiedossa, 
että vanhukset ovat yksi pelivelkaantumiseen paikoin vakavastikin ajautuva ikäryhmä niin Suo-
messa (ks. Jaakkola 2006 ja 2007) kuin esimerkiksi Kanadassakin (ks. CAMH 2005).  

Aineiston yleistettävyyden ongelmasta ovat kärsineet jo pitkään myös sellaiset kyselyt, joissa 
on tarkoitus kerätä niin sanottu edustava otos. Näiden tutkimusten tavoite, tulosten yleistettä-
vyys, ei kuitenkaan toteudu, jos vastausprosentit jäävät alle 60:n. Tasapainottamistoimenpiteet, 
joita aineistolle voidaan jälkikäteen tehdä, eivät auta, jos jokin ihmisryhmä on systemaattises-
ti jättänyt vastaamatta. Osin tästä syystä vertailuja väestökyselyiden 2003 ja 2007 tuloksiin teh-
dään tässä raportissa varsin vähän. Laajemmalle vertailulle ei ole perusteita myöskään siksi, että 
tässä tutkimuksessa edustavuus ei ollut edes päämääränä.  

Toinen tutkimuksen aineisto koostuu 18:n rahapelaamiseen velkaa ottaneen strukturoimat-
tomasta teemahaastattelusta (ks. Grönfors 1982; Alasuutari 1995). Heistä kolme on naisia. Haas-
tateltavien joukossa on sekä pelaamisensa lopettaneita ongelmapelaajia että pelaamista jatkavia 
pelureita, joista osa katsoo pelaamisen olevan itselleen ongelma, osa taas ei. Kaikki haastatellut 
ovat joskus ottaneet velkaa pelaamiseensa. Osa on pahasti velkaantuneita, muutamat ovat me-
nettäneet luottotietonsa, osa katsoo raha-asioidensa olevan jotakuinkin kunnossa ja jotkut taas 
arvioivat itsensä ”voittaviksi pelaajiksi”. 
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Haastattelut toteutti ja litteroi tutkimusprojektin kvalitatiivisesta aineistosta pro gradu-työn-
sä tehnyt Risto Kaartinen. Myös haastateltavat löydettiin edellä mainituille internet- sivustoille 
asetettujen sekä rahapeliongelmaisten hoitopaikkoihin saatettujen ilmoitusten avulla. Muutama 
haastateltava löytyi lumipallomenetelmän avulla. 

Haastattelussa kysyttiin pelaamisesta, siihen liittyvästä lainanotosta ja sen mahdollisesti tuo-
mista ongelmista, elämäntilanteesta, pelaamiseen liittyvistä tunteista ja hoitoon hakeutumises-
ta tai hakeutumatta jättämisestä. Haastattelut tehtiin eri puolilla Suomea kevään ja kesän 2007 
aikana. Kaartinen toteutti haastatteluista 14 kasvokkain, loput sähköpostitse, puhelimitse, Mes-
senger-keskusteluohjelman avulla tai näitä tapoja yhdistelemällä. Edellä mainitussa mainokses-
sa tarjottiin myös mahdollisuutta kirjoittaa oma pelaajaelämäkerta ja lähettää se tutkijoille. Ku-
kaan ei tarttunut tähän mahdollisuuteen. Toisaalta lomakkeen avovastaukset ovat joissain tapa-
uksissa lähes eräänlaisia pienoiselämäkertoja.

Vaikka haastateltavia etsittiin eri puolilta Suomea ja tarpeen tullen Kaartinen myös matkusti 
heidän luokseen, heitä oli silti erittäin vaikea löytää. On kuvaavaa, että jo haastatteluihin lupau-
tuneista kolmasosa jätti lopulta tulematta haastatteluun. Pro gradu-työssään ”Lyödäänkö vetoa, 
että pystyn lopettaman pelaamisen? Velkaantuneiden ongelmapelaajien arkinen järkeily” (2008) 
Kaartinen kuvailee ja analysoi haastateltavien puheissa esiin nousevia motiiveja tulla haastatel-
luiksi. Yksi oli terapeuttisen keskustelun hakeminen ”päällä olevaan” peliongelmaan, ja pahim-
masta peliongelmasta jo päässeille haastatelluille oli tärkeää päästä kertomaan kokemuksistaan 
sekä närkästyksestään suomalaista pelimonopolia kohtaan. Kolmantena motiivina oli halu jakaa 
omia, usein karvaita kokemuksia ja tietoa, jotta muut eivät joutuisi vastaavaan tilanteeseen. (Mt. 
50.) Myös lomakkeen muutamissa avovastauksissa tutkijoille haluttiin kertoa, kuinka tärkeää 
on, että aiheesta tehdään tutkimusta. 

Tässä tutkimuksessa on tavoiteltu nimenomaan rahapelaamiseensa joskus velkaa tai luot-
toa käyttäneitä pelaajia. Heitä ei ole ryhmänä koskaan aiemmin tutkittu Suomessa eikä heistä 
muutenkaan vallitse minkäänlaista – ainakaan tutkimustietoon perustuvaa – ennakkokäsitystä. 
Tutkimuksessa käytetty aineisto on eräänlainen näyte eikä sen pohjalta voida tehdä yleistyksiä, 
vaan tutkimusta voidaan pitää pikemminkin eksploratiivisena informaation hankkimisena ja 
analysoimisena ennen tutkimattomasta ilmiöstä. Tällainen tutkimusote on tyypillinen yleensä 
kvalitatiivista menetelmää sovellettaessa (ks. Grönfros 1982; Alasuutari 1995). Tässä tapaukses-
sa eksploratiivinen ote leimaa kuitenkin myös kvantitatiivisen aineiston hankintatapaa ja ana-
lyysia. Koska näyte kasvoi kuitenkin näinkin suureksi ja koska vastaajien iässä ja sosioekono-
misessa asemassa on vaihtelua, tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. Koska aineisto on näin 
suuri, voidaan tarkastella tiettyjen ilmiöiden välillä olevia yhteyksiä ja vähintäänkin todeta, että 
löydettyjen kaltaiset yhteydet ovat mahdollisia ja että niitä ainakin jonkin verran esiintyy. 

Kyselylomake 

Kyselylomakkeessa ei ole kysytty vastaajien asuinpaikkaa aiheen arkaluonteisuuden takia, tun-
nistamisvaarojen ja vastaajien tunnistetuksi tulemisen pelkojen välttämiseksi. Asuinympäristön 
kaupunkimaisuutta vs. maaseutumaisuutta kuitenkin kysyttiin. Lomakkeen kysymykset mah-
dollistavat sen, että aineistosta voidaan tehdä tarkasteluja, jotka koskevat pelaajien velkaantumi-
sen astetta ja tapaa, pelattuja pelejä, lainanoton kanavia ja tapoja, velanoton kehitystä peliuran 
varrella sekä velkaa ottaneiden pelaajien omia näkemyksiä pelaamisestaan joko ongelmana tai 
ongelmattomana ajanvietteenä sekä näiden kaikkien välisiä yhteyksiä. 

Lomakkeen kysymykset, jotka liittyivät pelattuihin peleihin, olivat varsin tarkkoja. Sen si-
jaan lainattuja ja/tai pelaamiseen käytettyjä rahasummia ei kysytty tarkkaan. Näin tehtiin tietä-
en, että rahapelaajat pystyvät harvoin arvioimaan tarkkaan pelaamiseensa käyttämiään summia. 
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Kysymällä sen sijaan, mihin peliin satsataan erittäin paljon, mihin merkittävästi, sekä kysymäl-
lä, mihin peleihin on käytetty eniten, toiseksi ja kolmanneksi eniten velkarahaa, oletimme saa-
vamme ainakin oikean suuntaisia arvioita käytettyjen summien suhteellisesta suuruudesta. Kat-
soimme, että pelaajat voivat esittää ainakin subjektiivisen arvionsa siitä, kuinka paljon he suh-
teellisesti ottaen käyttävät rahaa eri peleihin. Tutkittavien subjektiivisia arvioita muun muassa 
taloudellisesta tilanteestaan on käytetty ennenkin mm. velkaantumis- ja köyhyystutkimuksessa 
(ks. Koljonen 2002). 

Lomake sisälsi strukturoitujen kysymysten ohella kolme avokysymystä, joissa vastaamiseen 
käytettävää tilaa ei ollut rajoitettu. Tällä haluttiin varmistaa vastaajien ambivalenssien, pohdin-
tojen ja kuvausten päätyminen tutkimusmateriaaliin mahdollisimman rikkaina ja monimuo-
toisina. Vastaajilta kysyttiin: ”Jos olet joutunut tilanteeseen, jossa pelasit enemmän kuin sinulla 
oli varaa ja hävisit, niin miten paikkasit tilannetta?” sekä ”Oletko kokenut pelaamistasi koskaan 
ongelmaksi? Kuvaile kokemustasi rahapelaamisesi hallinnassa pysymisestä tai ongelmaksi muo-
dostumisesta” ja vielä ”Oletko hakenut apua pelaamiseen tai siihen liittyviin ongelmiin? Millai-
sia kokemuksia sinulla on avun löytämisestä?” Näihin kysymyksiin on myös vastattu usein jopa 
yllättävän pitkästi. 

3.2 Aineiston analyysi ja tulosten luotettavuus
Kyselyaineistoa on strukturoitujen kysymysten annin osalta analysoitu tavanomaisilla yksinker-
taisilla tilastollisilla menetelmillä: suorilla jakaumilla ja ristiintaulukoinneilla. Kvalitatiivista ai-
neistoa on tarkasteltu käyttämällä Atlas.ti-analyysiohjelmaa. Sen avulla on luokiteltu kyselylo-
makkeen avovastauksia ja kvalitatiivisia haastatteluja. 

Tutkimuksen tulokset eivät siis ole yleistettävissä mihinkään perusjoukkoon, mutta tämä ai-
neisto on itsessään kuitenkin osa todellisuutta: se kertoo vähintäänkin yli 500 suomalaisen ra-
hapelaamisesta ja pelaamiseen liittyvästä velanotosta tai muusta lainatulla rahalla pelaamisesta. 
Aineisto kertoo ainakin sen, mikä on todellisuutta tämän joukon piirissä ja antaa viitteitä siitä, 
miten asiat voivat olla myös laajemmassa mittakaavassa. Aineiston luotettavuutta ei ole mitään 
syytä epäillä; emme oleta, että siinä esiintyy systemaattista virhettä esimerkiksi valehtelun vuok-
si. Katsomme aineiston kertovan todellisuudesta – tai ”todellisuudesta” ainakin sellaisena kuin 
rahapelaajat itse sen kokevat (vrt. Berger & Luckmann 1982).

Mitä tulee lomakkeen kysymysten validiteettiin (ks. Eskola 1979; Heikkilä 2005), muutama 
ongelma on nostettava esille. Tärkein selvisi avovastauksissa saamastamme kritiikistä: osa (ei 
kuitenkaan siis kaikki) internetissä pelattavista rahapeleistä kuten nettibingo ja internet-kasino 
eri peleineen olivat jääneet strukturoiduissa kysymyksissä tarjotusta pelivalikoimasta pois. Kri-
tiikki on aiheellinen. Pelivelkaantumisesta tämän tutkimuksen antama kuva jää tältä osin vaja-
vaiseksi. Tässä yhteydessä on nimittäin huomattava, että Peluuriin tulevista ongelmapelaamista 
koskevista puheluista noin 8–10 prosenttia koskee muita nettipelejä kuin nettipokeria (Jaakkola 
2007). Tällä lomakkeen vajavaisuudella olisi voinut olla tekemistä myös sen kanssa, että kysyt-
täessä ”mihin rahapeleihin olet käyttänyt eniten velka- tai luottorahaa” yli sata vastaajaa väitti, 
ettei mihinkään. Kun kuitenkin tarkemmissa analyyseissa kävi ilmi, että näin vastanneet eivät 
olleet muidenkaan vastaustensa perusteella ottaneet velkaa tai käyttäneet lainarahaa pelaami-
seensa, oletus kaatui. 

Kysyttäessä ”toiseksi eniten” ja ”kolmanneksi eniten” velaksi pelattuja pelejä vastasivat jotkut 
sellaisetkin, jotka jo olivat kertoneet ottaneensa velkaa pelaamiseensa, että ”en ole ottanut velkaa 
pelaamiseeni.” Toiseksi eniten pelattua kysyttäessä alle puolet, kolmanneksi eniten pelattua ky-
syttäessä jo yli puolet. Nämä kysymykset eivät siis ”toimineet”; vastaajat eivät joko osanneet ar-
vioida enää toiseksi tai kolmanneksi eniten velkarahalla pelaamiaan pelejä, heillä ei ollut sellai-



Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?

Raportteja 25/2008 23

sia, tai sitten he kokivat kysymyksen turhaksi vastattuaan jo siihen, mihin peliin käyttävät eniten 
velkarahaa. Kysymyssarja toimi siis melko huonosti. 

Muiden kysymysten reliabiliteettia eli sitä, onko niihin vastaamisessa ollut epäsystemaattis-
ta horjuntaa kysymyksen epätarkkuuden vuoksi, on vaikeampi arvioida. Mitkään merkit eivät 
kuitenkaan viittaa siihen. Esimerkiksi kysymykset käytetyistä täsmällisistä rahasummista jätet-
tiin tietoisesti pois juuri siksi, että niiden tiedettiin tuottavan epäluotettavaa tietoa rahapelaajia 
tutkittaessa. Niiden sijaan kysyttiin vastaajien subjektiivisia näkemyksiä siitä, millaista on hei-
dän rahapeleihin panostamisensa omaan tulotasoonsa nähden, entä mihin rahapeleihin panos-
tetaan eniten, jne. Näin ollen ainakin vastaajien subjektiiviset näkemykset oletettavasti tavoitet-
tiin. Vaikeasti tutkittavia asioita (rahapelaaminen; päihteiden käyttö; seksuaalikäyttäytyminen) 
selvitellessä muu ei juuri olekaan mahdollista – useuksia ja paljouksia kysyttäessä – kuin ihmis-
ten omien summittaisten arvioiden tutkiminen (ks. Eskola 1979; Alasuutari et al. 2005). 
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4  YLEISKuVAA VELAN OTOSTA RAHAPELEIHIN  
JA NIILLÄ VELKAANTuMISESTA 

4.1  Eri teitä velkaantumiseen
Tutkimuksessa selvisi, että ainakin kaikkia Suomessa virallisesti ja tiedettävästi pelattavia raha-
pelejä pelataan myös velaksi. Velaksi pelaamisen aloittamisesta ei lomakkeessa ollut kysymyk-
siä, mutta niin kvalitatiivisissa haastatteluissa kuin lomakkeen avovastauksissakin piirtyi kuva 
muutamista eri tavoista, joilla velka- tai lainarahaa alettiin käyttää pelaamiseen. Yksi näistä ta-
voista on ”ajautuminen”, josta kertoo muun muassa seuraava 36-vuotiaan miespelaajan kuvaus:

”Luotonotto on aina aluksi liittynyt normaalitulojen häviämisen paikkaamiseen. Mutta 
kun ”luottokynnys” on ylittynyt, tulee sitä rahaa käytettyä yhtä lailla pelaamiseen. Pelaa-
mista taas jatkaa saadakseen velat/luotot peitettyä niillä mahdollisilla tulevilla voittora-
hoilla”
– avovastaus lomakkeeseen 

Kaartinen (2008) tiivistää ongelmapelaajien talousongelmiin päätymisen taustalla olevat jär-
keilytavat eli heuristiikat kolmeen luokkaan: ”velkaa velan maksuun” -heuristiikka, ”hävittyjen 
rahojen takaisin voittaminen” -heuristiikka sekä ”löysempi hirsi” -heuristiikka. Ensimmäisessä 
heuristiikassa on kyse eräänlaisesta noidankehästä: uutta velkaa otetaan, jotta vanha velka voi-
daan maksaa pois. Toiseen heuristiikkaa liittyy oleellisesti puhe ”omien rahojen takaisin voitta-
misesta”, missä on kyse myös eräänlaisesta noidankehästä. Kolmas heuristiikka liittyy puoles-
taan siihen, että velkaa otettaan, jotta ”tilillä olisi edes vähän rahaa”, mutta käytännössä nämäkin 
rahat menevät nopeasti lähinnä pelaamiseen. Lisää pelaamista taas perustellaan sillä, että voit-
torahoilla toivotaan saavutettavan ”löysempi hirsi”. Kaiken kaikkiaan vähäinen tai olematon ta-
louden suunnittelu näyttää olevan leimallista ongelmapelaajille; sama piirre on huomattu muil-
lakin ylivelkaantuneilla. (Mt. 53–60) 

4.2  Pelit, joita pelataan velaksi
Velaksi tai luotolla pelaamista kysyttiin lomakkeessa muutamallakin eri tavalla. Eniten, toisek-
si ja kolmanneksi eniten velaksi pelattavia pelejä kartoitettiin erillisellä kysymyssarjalla. Tämän 
kysymyssarjan muotoilun taustalla oli tietomme siitä, että runsaasti pelaavat eivät suinkaan 
viihdy vain yhden rahapelin ääressä. Lisäksi jos pelaajalla on ”pelissä” velkarahaa, tämän voi olla 
vaikeaa tai jopa mahdotonta eritellä, mihin kaikkiin peleihin raha lopulta menee. 

Eniten velaksi pelattavaksi peliksi nousi nettipokeri 32 prosentin osuudellaan. Toiseksi eniten 
velaksi pelattiin peliautomaatteja, niiden osuus oli 23 prosenttia. Vedonlyönti Ahvenanmaalle 
(PAF:n kautta) oli kolmanneksi suurin ryhmä 14 prosentin osuudella. Vielä 6 prosenttia katsoi 
pelaavansa vakioveikkausta (Pitkävetoa tai muuta urheiluliitännäistä kotimaista vedonlyöntiä) 
eniten velkarahalla, mutta kaikkien muiden tarjottujen rahapelivaihtoehtojen prosenttiosuudet 
jäivät alle 6 prosentin (mikä on tästä näytteestä vähemmän kuin 35 henkilöä). Kuitenkin kaikkia 
vaihtoehdoiksi tarjottuja rahapelejä ainakin joku oli arvioinut pelaavansa velaksi eniten. 
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Kuvio 1. Velaksi pelattavat pelit

Kuten edellä jo esitettiin, kysymyssarjan seuraavat kaksi kysymystä – kysymykset toiseksi ja kol-
manneksi eniten velaksi pelatuista peleistä – eivät toimineet odotetulla tavalla. Näiden kysymys-
ten tuloksia ei esitellä tässä siksi kuin muutaman kärjessä olevan pelin osalta. 

Toiseksi eniten velaksi pelatut pelit ovat suuruusjärjestyksessä vakioveikkaus ym. (14 pro-
senttia), nettipokeri (13 prosenttia) ja peliautomaatit (12 prosenttia). Kolmanneksi eniten velak-
si pelattuja ovat saatujen vastausten perusteella peliautomaatit, lotto yms. ja vakioveikkaus yms. 
Pelien järjestys kertonee todellisuudesta, mutta prosenttiosuuksia on syytä pitää vain suuntaa 
antavina kysymyksen validiteettiongelman vuoksi.
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4.3  Luottotyypit pelaamisen rahoittamisessa 
Kysymyksessä ”Millaisella lainalla tai luotolla olet pelaamistasi rahoittanut?” (kyllä/ei – vastaus-
vaihtoehdot kunkin lainaesimerkin kohdalla) tarjottiin lukuisia eri rahanlainaamistapoja. Kos-
ka pidimme vähintään todennäköisenä, että henkilö on saattanut ottaa peliuransa aikana lainaa 
pelaamiseensa useammasta kuin yhdestä paikasta, lainanottotapoja ei tarjottu lomakkeessa toi-
silleen vaihtoehtoisina, vaan vastaaja saattoi valita useamman. 

Kuvio 2. Lainatapa

Näistä pelaamiseen käytetyistä rahoista tyypillisin oli luottokortti: 58% lainarahalla joskus pe-
lanneista oli käyttänyt sitä. Jaetulla kolmossijalla olivat pikavipit ja lainaaminen puolisolta tai 
perheenjäseneltä, molemmat 44 prosentin osuudella, heti sukulaisilta tai ystäviltä lainaamisen 
(52%) jälkeen. Pankista haettu kulutusluotto oli kuitenkin vain hieman vähemmän suosittu lai-
natyyppi 41 prosentin osuudellaan. Harvinaisempaa oli hakea pelaamista varten muun kuin 
pankin myöntämää kulutusluottoa; tähän oli turvautunut 33 prosenttia näytteen vastaajista. 
Kaikista harvinaisimmaksi lainatyypiksi, joka oli otettu pelaamista varten, nousi opintolaina; 
noin 24 prosenttia vastaajista kertoi käyttäneensä opintolainaa pelaamiseen. 
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Kun katsoo lainatyyppien suosituimmuusjärjestystä, näyttää siltä, että lainatyyppi on sitä 
suositumpi mitä nopeammin sen saa käyttöönsä. Luottokortti (toki siis monine maksusopimuk-
sineen) on käytettävissä heti, ja puoliso ja muut perheenjäsenet ovat yleensä yhtä helposti ja no-
peasti saavutettavissa kuin pikavippifirma. Kulutusluoton hakeminen pankista on jo huomat-
tavasti hitaampi lainatapa: prosessi kestää yleensä muutamia päiviä. Kulutusluoton hakeminen 
muualta kuin pikavippifirmasta tai pankista (esim. Ellos-luotto tms.) kestää vieläkin kauemmin. 
Opintolainan käyttäminen pelaamiseen on monilla tavoin erilainen asia kuin minkään edellä 
mainitun lainatyypin. Opintolainaa on voitu ottaa vipittömänä aikeena käyttää se opintojen ai-
kaisiin elinkustannuksiin ja se on myöhemmin sitten ”lipsahtanut” rahapelaamiseen. Tai siten 
opintolaina on otettu alun perinkin siinä tarkoituksessa, että se käytetään pelaamiseen (tämä 
tietenkin edellyttää lainan ottajalta opiskelijan statusta ja sitä, että joko elää joillain muilla ra-
hoilla opiskellessaan, tai sitten ei opiskele, vaan käy töissä elääkseen tai yrittää elättää itsensä pe-
laamalla tms.).  

Haastatteluissa tuli esiin myös se, että usein otettaessa lainaa rahapelaamiseen tärkein kritee-
ri valittavalle lainatyypille on rahan käyttöön saamisen nopeus.  

”Peluri on semmonen ihminen, että kun se haluaa päästä pelaamaan tai on pakonomainen 
tarve päästä pelaamaan, niin (...) sillä rahan hinnalla ei ole mitään merkitystä” 
– kvalitatiivisesta haastattelusta

...kuten yksi haastateltava totesi (ks. lisää asiasta Kaartinen 2008). Ns. luottokelpoisen 
kansalaisen mahdollisuus saada pikavippiä äärimmäisen nopeasti ja helposti selittänee 
pitkälti sen, että ”pikavippaaminen” on näinkin suosittu lainanottotapa rahapelaajien 
keskuudessa, korkeista koroistaan huolimatta. 

Toinen, varsinkin haastatteluissa esiin tullut valintaperuste lainatyypille oli se, että lainan pystyi 
ottamaan ja hoitamaan pois mahdollisimman salassa perheenjäseniltä (ks. emt.). Jos perheen 
raha-asiat ovat yhdessä pankissa, ei lainaa ainakaan ensimmäiseksi sieltä oteta; jos jossain lai-
natyypissä laskut voi saada omaan sähköpostiinsa kirjepostin käyttämisen sijaan, valitaan mie-
luummin se. 

4.4  Maksuhäiriömerkinnöistä
Kyselylomakkeessa kysyttiin myös, onko vastaajalla maksuhäiriömerkintä ja olipa tai ei, minkä 
asteiseksi hän kokee riskinsä saada (uusi) maksuhäiriömerkintä. Asia on relevantti tarkastelun 
kohde velkaantumisen yhteydessä, koska ylivelkaantunut voi helposti päätyä merkinnän saa-
jaksi. Normaalisti talouden hallintaan pyrkivät ihmiset pyrkivät viimeiseen saakka välttämään 
maksuhäiriömerkinnän saamista. Maksuhäiriömerkintä voi johtaa esimerkiksi vaikeuksiin 
asunnon hankinnassa, estää opintolainan myöntämisen tai olla esteenä jopa työpaikan saannil-
le. Lisäksi maksuhäiriömerkintä myös stigmatisoi saajansa, minkä johdosta henkilö voi kokea 
esimerkiksi syyllisyyttä ja häpeää (ks. Erola 1997, 50–67). Maksuhäiriömerkintä on 20 prosen-
tilla näytteen vastaajista. Se on paljon enemmän kuin suomalaisilla keskimäärin. 

Liittyykö jo saatu maksuhäiriömerkintä tiettyjen rahapelien paljon pelaamiseen? Asiaa voi 
tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta voidaan tarkastella sitä, minkä pelien pelaajia 
on maksuhäiriömerkinnän saaneiden joukossa. Ja toisaalta, miten maksuhäiriömerkintäisten 
osuus vaihtelee eri pelien pelaajien joukoissa. Molempia tarkasteluita vaikeuttaa se, että raha-
pelaajat eivät yleensä pelaa vain yhtä peliä. Jos eri pelien pelaajia haluaa vertailla keskenään, on 
pakko rakentaa eri pelien pelaajien erittely jonkin muun varaan kuin sen, että vastaajat ylipää-
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tään joskus pelaavat jotain tiettyä peliä. Siksi tässä operoidaan niillä ryhmillä, joita syntyy, kun 
tarkastellaan erittäin runsaasti eri peleihin panostamista (vastaajan tulotasoon nähden). 

Niistä 115 henkilöstä tässä näytteessä, jotka ovat vastanneet myöntävästi kysymykseen ”Onko 
sinulla maksuhäiriömerkintä” runsas neljäsosa eli noin 27 prosenttia pelaa peliautomaatteja ar-
vionsa mukaan erittäin suurella panostuksella tulotasoonsa nähden. Seuraavaksi suurin osuus 
maksuhäiriöisistä pelaa tulotasoonsa nähden korkeilla panoksilla nettipokeria (17 prosenttia). 
Ero on huomattava. Lähimpänä nettipokerin pelaajia ovat ne, jotka lyövät vetoa PAF:n kautta. 
Seuraavaksi eniten maksuhäiriöiset pelaavat korkeilla panoksilla Fintoton tai Veikkauksen ravi-
pelejä (11 prosenttia), vakioveikkausta (10 prosenttia) tai lyövät vetoa ulkomaisten vedonlyön-
tifirmojen kautta (6 prosenttia). Muihin peleihin huomattavan paljon tulotasoonsa nähden pa-
nostavien pelaajien osuudet maksuhäiriömerkinnän saaneiden joukossa ovat kaikki alle 6 pro-
sentin luokkaa.  

Tämän kvantitatiivisen aineiston antaman informaation valossa on mahdotonta tietää, onko 
maksuhäiriömerkintä myös saatu kyseisen paljon pelatun pelin pelaamisen takia. Kvalitatiivi-
sen aineisto ei anna tähän enempää selvyyttä. Luvut kertovat joka tapauksessa siitä, että maksu-
häiriömerkinnän saamisen jälkeenkin rahapelien pelaamista voidaan jatkaa, myös varsin isoilla 
panostuksilla, ja etenkin peliautomaatteja ja nettipokeria saatetaan pelata todella runsaasti, oli-
pa maksuhäiriömerkintää tai ei. 

Kun tarkastellaan saadun maksuhäiriömerkinnän suhdetta pelaamistapaan (pienillä vai suu-
rilla panostuksilla pelaamiseen) käy ilmi, että eri pelejä huomattavan suurilla summilla tulota-
soonsa nähden pelaavissa on noin kuudesosasta noin neljännekseen ihmisiä, joilla on jo maksu-
häiriömerkintä. Merkinnän saaminen ei ole siis ainakaan näiden pelaajien peli-intoa taltuttanut. 
Toisaalta emme voi tietää, miten maksuhäiriömerkintä on saatu. 

Sukupuolen ja satujen maksuhäiriömerkintöjen välistä suhdetta voisi pitää yllättävänä: nai-
silla on niitä tässä näytteessä enemmän kuin miehillä. Perinteisesti ja pelitutkimuksenkin piiris-
sä naisten on oletettu ottavan pelatessaan pienempiä riskejä kuin miesten. Toisaalta naisilla on 
keskimäärin huonompi tulotaso kuin miehillä, myös Suomessa ja myös tässä aineistossa. Tämä 
tekee heidän taloutensa keskimäärin haavoittuvammaksi kuin miesten. Maksuhäiriömerkinnän 
saajaksi ajaudutaan huonommalla tulotasolla, jos ei aina helpommin (vrt. Autio ym. 2008) niin 
ainakin nopeammin kuin paremmalla tulotasolla.  

Vuoden 2007 alussa maksuhäiriön saaneista suomalaisista 63 prosenttia oli miehiä ja vain 
36 prosenttia naisia. Toisaalta aivan nuorimmassa ikäryhmässä sukupuoliero oli tasaantunut: 
maksuhäiriön saaneista naisia oli 43 prosenttia. Mahdollisesti sukupuolten toimintamallit – ja 
niiden seuraukset – ovat tasaantumassa tässäkin asiassa? (Ks. Pärssinen 2007). Joka tapauksessa 
naiset jopa ”päihittävät” miehet maksuhäiriömerkintöjen saajina tässä aineistossa, ja merkinnän 
saaneet painottuvat pikemmin keski-ikäisiin kuin sitä nuorempiin naisiin. Olisi äärimmäisen 
mielenkiintoista tietää, onko sukupuolijakauma tämän suuntainen kaikkien maksuhäiriömer-
kinnän saaneiden suomalaisten pelivelkaisten joukossa, mutta sen selvittäminen on käytännös-
sä mahdotonta. Se on ylivoimaista ainakin niin kauan kun ei tiedetä, miten suuri koko kyseinen 
joukko edes on; siksi edustavan otoksen rakentaminen tästä joukosta saati koko joukon saami-
nen vastaajiksi asiaa koskevaan kyselyyn on luonnollisesti mahdotonta.   

Taulukko. Saadut maksuhäiriömerkinnät sukupuolen mukaan (%)

On Ei ole  % (N)

nainen 24 76 100 (117)

mies 19 81 100 (459)

yhteensä 20 (N=115) 80 (N=461) 100 (576)



Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?

Raportteja 25/2008 2�

Tulos ei kuitenkaan näytä erityisen yllättävältä, kun sitä peilaa kansainvälisiin tutkimustuloksiin. 
Nimittäin useissa USA:ssa ja Kanadassa tehdyissä ongelmapelaamista koskevissa tutkimuksissa 
on huomattu, että ongelmapelaajanaisten talous ajautuu helpommin ja nopeammin vaikeuksiin 
kuin ongelmallisesti pelaavien miesten (ks. Grant & Kim 2004; Desai 2004; McKay 2005). Tä-
män on arvioitu johtuvan sekä naisten talouksien suuremmasta haavoittuvuudesta että siitä että 
eläkeläispelaajista näissä maissa suurempi osa on naisia kuin miehiä, ja naiseläkeläiset käyttä-
vät nopeasti säästönsä pelaamiseen (ks. myös CAMH 2005). Lisäksi muutamissa tutkimuksissa 
on väitetty naispelaajien ajautuvan vakavaan peliriippuvuuteen keskimäärin nopeammin kuin 
miespelaajien, siis sikäli jos taipumusta peliriippuvuuteen on (esim. CAMH 2005). 

Suhde paljon pelattavaan pelin ja maksuhäiriömerkinnän saamisen koetun todennäköisyy-
den välillä on hieman selvempi, kun tätä pelkoa on kysytty eri pelejä paljon pelaavilta. Voita-
neen siis ainakin olettaa, että pelatulla pelillä ja siinä otettavilla riskeillä on jotain tekemistä sen 
kanssa, miten voimakkaaksi maksuhäiriömerkinnän saamisen uhka koetaan. Toki muillakin te-
kijöillä on asian kanssa tekemistä, ei vähiten sillä, millainen on pelaajan taloudellinen tilanne. 

Kun tarkastellaan eri pelejä huomattavan paljon pelaavien kokemaa luottohäiriömerkinnän 
saamisen uhkaa (koetun uhan skaala oli lomakkeessa 0–5 eli ”ei riskiä” – ”suuri riski”), voidaan 
huomata, että merkittävän suurta uhkaa kokevat kaikki eri pelejä todella huomattavilla summil-
la pelaavat.  Näytteestä kaiken kaikkiaan 14 prosenttia (eli 102 henkilöä) kokee riskinsä saada 
maksuhäiriömerkintä erittäin suureksi. Niitä, jotka kokevat, ettei heillä ole riskiä lainkaan, on 
enemmän peliautomaatteja huomattavan suurilla summilla pelaavien kuin nettipokeria vastaa-
valla tavalla pelaavien joukossa. Toisaalta enemmän automaatteja kuin nettipokeria pelaavien 
joukossa  on huomattavasti (kuuden prosenttiyksikön verran) myös niitä, jotka kokevat riskin 
kaikkein suurimmaksi. 

Mitä tästä voi päätellä? Ainakin johtopäätöksiä pitää tehdä varovasti, koska koetun maksu-
häiriöriskin voimakkuus voi johtua myös monesta muusta asiasta: todellisesta, kuten tulojen 
niukkuudesta, tai kuvitelluista, kuten vaikka paljon pelatun pelin oletetuista piirteistä ja omista 
mahdollisuuksista menestyä tai epäonnistua siinä. Sen johtopäätöksen kuitenkin voinee tehdä, 
että isohkoja tai ainakin isoiksi koettuja taloudellisia riskejä otetaan pelattaessa monia erilaisia 
pelejä tulotasoon nähden suurilla panostuksilla, ja että ainakaan itse koetut taloudelliset riskit 
eivät poikkea kovin paljon toisistaan esimerkiksi nettipokerin ja raha-automaattien pelaamisen 
välillä. Vähintään jonkinasteista riskiä maksuhäiriömerkinnän saamiseen koetaan kaikkia raha-
pelejä erittäin suurilla panostuksilla pelattaessa. 

Myös pikavippien ottamisessa näyttää olevan hieman samantyyppinen logiikka: niiden otta-
minen liittyy pikemminkin tietynlaisen pelitavan kuin tietyn pelin pelaamisen kanssa. (Pikavip-
pien oton tarkastelua enemmän tuonnempana.)
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5  PANOSTuSTEN SuuRuuS JA MONITuLKINTAINEN  
NETTIPOKERI 

5.1  Kvantitatiivista tarkastelua
Nettipokeri näyttää monimutkaiselta suhteessa raha-asioiden hallintaan tai sen menettämiseen: 
toisaalta siihen otetaan lainaa tai sitä pelataan luotolla enemmän kuin mitään muuta rahapeliä 
(tässä aineistossa), toisaalta sen ”suurkuluttajat” eivät kuitenkaan ole niin usein ajautuneet mak-
suhäiriömerkinnän saajiksi kuin raha-automaattien pelaajat eivätkä he ole eniten maksuhäiriö-
merkinnän saamista pelkäävien joukossa. 

Kyselyyn vastaajat saivat itse arvioida kunkin lomakkeessa mainitun rahapelin osalta erik-
seen, kuinka paljon he panostavat siihen tulotasoonsa nähden. Kysymys kuului ”Kuinka suure-
na pidät rahallista panostustasi seuraaviin peleihin verrattuna taloutenne tulotasoon?”, ja kun-
kin pelin kohdalla valittavina vaihtoehtoina oli ”todella suuri”, ”merkittävä”, ”vähäinen” ja ”ei 
lainkaan”.  

On selvää, että vastaajien esittämät arviot ovat epätarkkoja – jo siksi, että rahapelaajat tutki-
musten mukaan säännönmukaisesti lähinnä aliarvioivat panostuksiaan, tosin joskus myös yli-
arvioivat niitä. Useiden tutkimusten mukaan vähintäänkin niiden ulkopuolisille kertomisessa 
on huomattavaa epätarkkuutta. Lisäksi termit kuten ”todella suuri” tai ”merkittävä” eivät ole si-
sällöltään tarkkoja. Asiaa eli panostusten kokoluokkaa suhteessa tuloihin kysyttiin tällä tavalla 
tietoisina siitä, että rahapeleihin laitettuja summia ei yleensä joko muisteta tai ainakaan haluta 
kertoa kunnolla, ja niiden tarkempaan arviointitasoon pyrkivä kysyminen olisi ollut vielä on-
gelmallisempaa. 

Prosenttijakaumat eri peleihin itse arvioiduista satsaamisen asteista kertovat siitä, että netti-
pokeriin panostetaan tulotasoon nähden enemmän rahaa kuin mihinkään muuhun (kysyttyyn) 
peliin. Toisaalta erot eivät ole kovin suuria, varsinkaan peliautomaatteihin satsaamiseen ja Ah-
venanmaan peliyhtiön PAF:n välityksellä harjoitettuun vedonlyöntiin nähden. 

Listan kärjessä on nettipokeri, jonka pelaajista 20 prosenttia panostaa tulotasoonsa nähden 
siihen todella suurella summalla ja merkittävästi niin ikään 20 prosenttia (yhteensä 40 prosent-
tia). Toisella sijalla on vedonlyönti Ahvenanmaalle: sen pelaajista todella suurilla panostuksilla 
tulotasoonsa nähden pelaa 16 prosenttia ja merkittävillä 12 prosenttia (yhteensä 28 prosenttia). 
Kolmannella sijalla samalla listalla on vakioveikkaus ym. kotimainen urheiluliitännäinen ve-
donlyönti: todella suurilla summilla siihen panostaa tulotasoonsa nähden 10 prosenttia ja mer-
kittävillä 15 prosenttia (yhteensä 25 prosenttia). Neljäntenä on peliautomaattien pelaaminen, 9 
prosenttia (todella suurilla summilla) ja 10 prosenttia (merkittävillä summilla tulotasoon näh-
den eli yhteensä 19 prosenttia).  

Vertailun vuoksi otetaan esiin vielä lottoon ja Viking-lottoon panostaminen: todella suuri 
panostus niihin on tuloihinsa nähden 4 prosentilla ja merkittävä 8 prosentilla. Erot eri peleihin 
satsaamisessa ovat siis melko suuria. Nettipokerin ja peliautomaattien pelaamisen välinen ero on 
kuitenkin yllättävän pieni, kun ottaa huomioon, että nettipokeria pelataan yleensä nimenomaan 
isoilla summilla. Tämä liittynee ainakin osittain siihen, että nettipokeria pelaavat keskimäärin 
tyypillisesti hieman parempituloiset kuin peliautomaatteja. Toisaalta edellä tuli jo esiin, että kai-
kista pelityypeistä nettipokeria myös pelataan kaikista peleistä tyypillisimmin lainarahalla. 

On harmillista, että emme ymmärtäneet kysyä lomakkeessa kaikkia internetissä pelattavia 
pelejä. Näin ollen yksi mahdollinen huomattavasti rahaa nielevä, mahdollisesti myös velkaan-
nuttava peliryhmä jää pois tästä kvantitatiivisesta tarkastelusta (esimerkiksi nettibingo ja netti-
kasino). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että hidastempoisia pelejä pelaamalla ajaudutaan 
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peliriippuvuuteen vähemmän todennäköisesti kuin nopeatempoisia – jälkimmäisiä ovat juu-
ri sellaiset peliautomaatit kuin hedelmäpelit ja jotkin kasinopelit – joita siis voi nykyään pelata 
myös netissä (ks. Currie ym. 2006). On jopa todennäköistä, että ainakin osa pelaajista jää niihin 
hyvin nopeasti ”koukkuun”, koska niissä on läsnä sekä pelien nopeatempoisuus että internetin 
(mahdollinen) addiktoivuus sinänsä (vrt. keskustelu edellä).

Kuvio 3. Prosenttijakaumat eri peleihin itse arvioiduista satsaamisen asteista  

5.2 Haastatteluiden ja avovastausten anti
Haastatteluissa pelaajissa on nainen, joka kertoo siitä miten suhde pelaamiseen muuttui täysin 
hänen tutustuttuaan netin automaatti- ja bingopeleihin. Aiemmin ”tavallisessa” bingossa joskus 
käynyt sekä Keno- ja veikkauspelejä ”muutamilla sadoilla markoilla” kuukaudessa pelannut nai-
nen oli tullut oman arvionsa mukaan riippuvaiseksi nettipeleistä lähes heti. 

”Vahingossa löysin ton PAF:n. Kuulin jostain tai näin mainoksen. Se koukutti heti, kun 
se oli niin helppoo, kun ei tarvinnut minnekään lähtee. (...)”
– haastattelusta
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Rahaa oli mennyt aivan eri lailla kuin aiemmin muihin peleihin: kymmeniä tuhansia euroja pa-
rissa vuodessa. Nyt pelaamisesta irti rimpuileva nainen kertoo, että ajan käyttö pelaamiseen oli 
ollut todella runsasta.

” --- semmonen 10 tuntia päivässä. Mulla oli kone koko ajan päällä taustalla. (...) Töissä 
pyöri taustalla, kotona istuin koneella.” 
– haastattelusta 

Nettipokerista on paikoin toisentyyppisiä kuvauksia. Nimittäin kyselyn avovastauksissa toistuu 
– myös velkaa joskus ottaneilla pelaajilla (puhumattakaan velkaa ottamattomista) – kuvaus sii-
tä, kuinka aiemmin ongelmallisesti pelannut ja siten raha-asiansa sotkenut vastaaja on saanut 
pelaamisensa hallintaan, jopa voitolliseksi, alettuaan pelata nettipokeria. Tähän on usein, vaik-
kakaan ei aina, liittynyt myös ns. onnenpelien pelaamisen lopettaminen. Eniten näitä kuvauksia 
on tullut kysyttäessä ”Oletko kokenut pelaamistasi koskaan ongelmaksi? Kuvaile kokemustasi 
rahapelien hallinnassa pysymisestä tai ongelmaksi muodostumisesta.” 

”Olen joskus, mutta nykyään pelaan vain nettipokeria, jossa taidolla on huomattava osuus 
menestymisestä verrattuna esimerkiksi kasinopeleihin, joissa talo voittaa pitkässä juoksussa 
aina. En siis enää koe pelaamista ongelmaksi, koska se ei ole enää kovin negatiivista toimin-
taa euroissa laskettuna (...)” 
– avovastaus lomakkeessa

Se että nettipokerissa menestymiseen vaikuttaa onnen lisäksi huomattavasti pelaajan taito ja 
näin ollen puhtaista onnenpeleistä pokeriin siirtyvän peli voi muuttua voitolliseksi, on toistu-
va teema avovastauksissa, joissa nettipokeri nähdään myönteisessä valossa. Osassa myönteisis-
tä nettipokeria koskevista kuvauksista todetaan ongelmalliseksi kuitenkin pelin aikaa vievyys. 
Osalla se on ainut ainakin mainittu ongelma, toisilla on ongelmia sekä rahan että ajan käytön 
hallinnan kanssa (ks. myös Kaartinen 2008). Muutaman vastaajan mukaan ajankäyttöongelma 
johtuu lähinnä nettipokeriturnausten pitkäkestoisuudesta.

”Nuorena pelasin RAY:n hedelmäpelejä ongelmaksi asti, kaikki raha meni niihin. Nykyään 
saan suuren osan rahoistani nettipokerista, mutta käytän siihen ehkä liikaa aikaa. Ajankäytön 
suhteen nettipokeri on siis nykyään ongelma.”
– avovastaus lomakkeessa  

Muutamien pokeriammattilaisiksi itsensä mainitsevien avovastauksissa käytetään termiä ”pa-
kolliset oppirahat”, kun kerrotaan nettipokerissa hävityistä summista. Myöhemmin peli on vas-
taajien mukaan kääntynyt voitolliseksi eikä oppirahoja siis mielletä varsinaisesti velaksi, vaikka 
ne ovat velkaa joskus olleetkin – tai olisivat edelleen. 

Kyselyyn vastasi siis suuri joukko sekä velkarahalla että velattomasti pelaavia ainakin omasta 
mielestään peliongelmattomia nettipokerin harrastajia. (Velattomathan siis rajattiin kuitenkin 
lopullisesta näytteestä ulos.) Tiivistykset – kuten että nettipokeriin siirtyminen voi auttaa aiem-
min ongelmallisesti onnenpelejä pelannutta talouden hallinnassa – on tehty vastaajien antamien 
avovastausten perusteella. Tämä on monien pelaajien oma käsitys tai vähintäänkin väite, jonka 
he haluavat esittää. Se siis ei ole tämän raportin kirjoittajien johtopäätös. 

Muun muassa taitoelementin keskeisyyden ja osin usein myös esimerkiksi kasino- ja kolik-
kopelejä hitaamman rytminsä ansiosta nettipokeri näyttäisi pelinä voivan helpottaa rahankäy-
tön sääntelyä – ainakin joidenkin pelaajien tapauksessa. Ei kuitenkaan kaikkien – tuonnempa-
na on synkeämpiä kuvauksia siitä, mihin nettipokerin peluu on joillakin henkilöillä johtanut. 
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Nettipokeriakin on mahdollista pelata ”nopealla rytmillä”, sillä pelaaja voi pelata netissä useaa 
pelipöytää samaan aikaan. Nettipokerin peluu siis voi olla hidastempoista, mutta ei ole sitä vält-
tämättä (ks. Svartsjö et al. 2008).  

Verraten moni aiemmin RAY:n pelejä, varsinkin peliautomaatteja pelannut ja nyttemmin 
nettipokeriin siirtynyt näkee näiden pelien välillä merkittävän eron, kuten seuraavan kuvauk-
sen henkilö toteaa:

”(...) Pelikoneilla pelaamisesta olen päässyt eroon, satunnaisia pieniä hairahduksia lu-
kuun ottamatta (...).Muuta pelaamista harrastan edelleen: pitkäveto, nettipokeri (toistai-
seksi hallittua, lopetan jos käy ongelmaksi) sekä Keno. RAY:n pelikoneiden pelaamisen ja 
muun pelaamisen ero aikanaan on ollut kuin yöllä ja päivällä, RAY:n peleihin on mennyt 
ajan kanssa useita tuhansia, arviolta jopa 10 000–20 000 euroa (arviolta 65–75 prosenttia 
saman ajanjakson tuloista), muihin peleihin todella paljon vähemmän.” 
– avovastaus lomakkeessa
 

Kuvaukset rahapeliautomaatteihin liittyneistä suurista riippuvuus- ja kassanhallintaongelmis-
ta eivät ole yllättäviä aiempien tutkimustulosten valossa. Kuten muissakin pohjoismaissa, myös 
Suomessa eniten riippuvuutta ovat aiheuttaneet nimenomaan rahapeliautomaatit. Esimerkik-
si vielä vuonna 2006 oli yli 60 prosenttia rahapeliongelmaisten tukipuhelimen Peluuriin soit-
taneista tai henkilöistä, joiden rahapeliongelman vuoksi läheinen on soittanut, pääasiallisesti 
raha-automaattien pelaajia (ks. Jaakkola 2006). Vuonna 2007 heidän osuutensa on edelleen sa-
maa suuruusluokkaa. 

Nettipokeria kehuvien joukossa on myös muutama, joka kertoo jatkaneensa niin sanottujen 
onnenpelien pelaamista nettipokerin rinnalla. Tässä yhteydessä puhutaan toisessa pelissä tullei-
den häviöiden kompensoinnista – tai kompensointiyrityksistä. Tyypillisempi kuvaus koskee on-
nenpeleissä tai vedonlyönnissä syntyneiden tappioiden kompensoimista nettipokerivoitoilla: 

”Nettipokeri on tuonut pelastuksen pelaamiseeni. Sillä pystyn nykyään paikkaamaan ne tap-
piot, mitä veikkauksessa tulee, noin 1000–1500 euroa kuussa...”
– avovastaus lomakkeessa 

Nettipokerissa tulleista häviöistä ja asioiden lopullisesta sotkeutumisesta nettipokerin takia löy-
tyy myös kuvauksia. Tässä on merkille pantavaa, että nettipokeriin liittyvät negatiivisen spiraa-
lin kuvaukset piirtävät kuvan hyvin nopeasta ja rajusta alamäestä, johon on nettipokerin takia 
päädytty. Muutamassa niistä nettipokeri on toiminut ikään kuin ”viimeisenä naulana arkkuun” 
peliongelmien räjähtäessä käsiin. 

”Oon pelannut 12 vuotta rahasta ystävien kanssa ja netissä...(...) ollaan pelattu monopo-
lia oikeilla rahoilla ja muuta (...) loppujen lopuksi olen hävinnyt kaikki rahat. (...) vielä toi 
nettipokeri, joka vei mut loppujen lopuksi kuseen, meni noin 20 000e kuussa siihen.(...) 
vasta äskettäin laskin kaikki velat ja maksoin pois lainalla.” 
– avovastaus lomakkeessa 

Edellä olevasta pelaajan tarinasta tulee esiin, että kyse on ollut isoja riskejä ottavasta pelaajasta jo 
pitkään. Ainakin tällaiselle pelaajalle nettipokeri – pelinä, jossa voi hävitä todella isoja summia 
kerralla – voi toimia lopullisena ”kamelin selän katkaisijana”. 

Samankaltaista kaavaa noudattaa myös kahden haastatellun miehen tarina – tosin vielä ran-
kemmin. Molemmat heistä ovat hakeutuneet psykiatriseen hoitoon tilanteessa, jossa nettipoke-
rissa koetut valtavat taloudelliset tappiot (lyhyessä ajassa muutamia kymmeniä tuhansia euroja) 
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ovat ajaneet heidät ylipääsemättömiin talousvaikeuksiin, velkoihin ja  harkitsemaan itsemurhaa. 
Toinen kertoo, että hänet ajoi pelaamaan nettipokeria ”luulo helposta rahasta”. Toinen puoles-
taan kertoo, kuinka masennusdiagnoosin vuoksi sairaslomalla olleessaan alkoi kotona pelata 
ajankulukseen nettipokeria ja nettirulettia, ja pelaaminen riistäytyi täysin käsistä sekä ajan että 
rahan suhteen: ”Se oli viimeinen niitti kun kasino tuli kotiin”. 

”Varsinkin jos pelisessio venyy pidemmäksi, niin se on mun mielestä merkki, että se on 
pakonomaista. Ei enää pysty tekemään järkeviä valintoja, kun siinä vaiheessa kun keskit-
tymiskyky alkaa herpaantua ja sitten ei sitä exit-nappulaa löydy.” 
– kvalitatiivisesta haastattelusta

Kaiken kaikkiaan nettipokeri näyttää liittyvän toisistaan todella suuresti poikkeaviin pelaajata-
rinoihin; toisaalta peliaddiktion suosta ylös pääsemiseen ja hallitun, jopa voitollisen pelityylin 
saavuttamiseen, usein tuhoisan automaattien pelaamisen jälkeen, ja toisaalta taas lopulliseen ja 
nopeasti eskaloituvaan pelaamisen hallinnan menettämiseen, itsetuhoajatuksiin ja täydelliseen 
sekä taloudelliseen että henkiseen romahtamiseen. 

Näkemystä, jonka mukaan pokeri on ennen kaikkea tai täysin taitopeli, puoltavia kirjoituk-
sia ja keskusteluja löytyy useilta pokerin harrastajien ja pokeriammattilaisten suosimilta netti-
sivustoilta. Tutkijoiden Woodin, Griffiths’n ja Parken (2007) mukaan internet-pelaamisen, esi-
merkiksi juuri nettipokerin suosion kasvua voidaankin selittää kolmella syyllä: 1) pelaaminen 
voi tuottaa taloudellista voittoa pelaajille, 2) pelaajilla on potentiaalinen mahdollisuus voittaa, 
koska peleissä on mukana taitoelementti ja 3) pelaajat voivat pelata suoraan muiden pelaajien 
kanssa ja heitä vastaan, kun esimerkiksi hedelmäpeleissä pelaaja pelaa ohjelmoitua konetta vas-
taan. (Mt.)

Erityisesti nettipokerin suosion kasvuun on syynä tutkijoiden mukaan lisäksi pelin sosiaali-
nen hyväksyntä, televisioitujen turnausten edustama promootio, uskominen pelin taitoluontei-
suuteen, julkisuuden henkilöiden näkyvä ja lisääntynyt pokerinpeluu sekä mahdollisuus opetel-
la ilmaiseksi ja pelata pienin panoksin ja missä ja milloin tahansa. (Emt.)

Wood et al.:n (2007) tekemän tutkimuksen aineistossa suurempi osa nuorista nettipokerin 
pelaajista piti pokeria taitopelinä kuin onnenpelinä tai yhdistelmänä taito- ja onnielementtejä. 
Myös suomalainen tuore empiirinen nettipokeritutkimus (Svartsjö et al. 2008) antaa tukea tälle 
pelaajien olettamukselle: pokerissa sattumallakin on sijansa, mutta myös taidolla; sattuma rat-
kaisee vain jos taidoiltaan keskenään täysin samantasoiset pelaajat pelaavat pitkään. Koska tämä 
ei yleensä ole tilanne, taidon merkitys voittamisen kannalta korostuu; näin etenkin pitkän aja 
kuluessa, useita pelejä peräkkäin pelattaessa.  

Edellä mainitussa brittitutkimuksessa (Wood et al. 2007) havaittiin kiinnostavia eroja: Ne, 
joilla nähtiin olevan joitakin peliongelmaan viittaavia oireita, näkivät pokerin useammin taito-
pelinä kuin suoranaiset ongelmapelaajat tai toisaalta sosiaaliset pelaajat. Ongelmapelaajat näki-
vät pokerin pelkkänä taitopelinä harvemmin kuin muiden kahden ryhmän pelaajat. Ongelma-
pelaajat myös määrittelivät itsensä harvemmin tavallista paremmaksi pelaajaksi. Tutkijat tul-
kitsivat, että tämä voi olla seurausta siitä, että juuri ongelmapelaajat häviävät useammin suuria 
summia, joten häviöiden negatiivinen vaikutus heijastuu sekä arvioon pelissä tarvittavista että 
omista kyvyistä. Ongelmapelaajat raportoivat kuukausittaiset voittonsa ja häviönsä suuremmik-
si kuin ne pelaajat, joilla oli vain vähän ongelmia tai ne jotka oli luokiteltu ns. sosiaalisiksi pe-
laajiksi. (Mt. 358–360)

Mitä ilmeisimmin eri pelaajatyyppien välisistä, hieman vastaavantyyppisistä eroista on kyse 
tässäkin aineistoissa; ongelmapelaajat häviävät nettipokerissa nopeasti valtavia summia kun it-
sehillintä ei pidä ja harkintakyky pettää. Toisaalta joku voisi väittää, että nettipokerista innostu-
neet kerta kaikkiaan aliarvioivat menonsa ja yliarvioivat voittonsa. Tällainen kun on ylipäätään 
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rahapelaajille tutkimusten mukaan tyypillistä; voittotilanteet muistetaan häviöitä paremmin (ks. 
esim. British Gambling Prevalence Survey 2007, 40–45). 

Mutta miksi tässä aineistossa näin olisi nimenomaan nettipokerin osalta? Tähän olisi varsin 
vaikeata vastata. Toisaalta voittojen ja häviöiden muistamista tutkineet tutkijat huomauttavat, 
että jotkin pelityypit todellakin ”sisältävät” pelaajia, jotka aidosti voittavat enemmän kuin häviä-
vät; esimerkkinä he mainitsevat nimenomaan nettipokerin. Joka tapauksessa näiden ihmisten 
määrä on melko vähäinen, sillä voittajia on aina suhteessa paljon vähemmän kuin häviäjiä. (Bri-
tish Gambling Prevalence Survey 2007, ks. myös Svartsjö et al. 2008) 
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6  ERI LAINATYYPIT SEKÄ ERITYISESTI PIKAVIPIT  
RAHAPELAAMISESSA

6.1  Eri lainatyyppien yleisyys
Juuri pikavippien ja nettipokerin yhdistelmän on pelätty voivan muodostua ongelmaksi ja jopa 
ansaksi yhä useammalle, varsinkin nuorelle rahapelaajalle. Myös tämän tutkimuksen henkilö-
haastatteluissa (yhteensä 18) on muutama kuvaus pikavippikierteestä, joka liittyy nimenomaan 
nettipokerin peluuseen. Tutkimuksen kyselyaineistossa pikavippien otto näyttäisi liittyvän pi-
kemminkin tietynlaiseen pelitapaan kuin mihinkään tiettyyn peliin.

44 prosenttia vastaajista oli joskus ottanut pikavippiä rahapelaamiseen. Pikavippien oton liit-
tyminen ennen kaikkea tietynlaiseen pelityyliin ilmenee siten, että kaikkien lomakkeessa kysyt-
tyjen rahapelien pelaajista pikavippejä olivat ottaneet etenkin pelien suurkuluttajat eli ne, joi-
den panostus vähintään johonkin rahapeliin oli itse tehdyn arvioinnin mukaan ”todella suuri” 
omaan tulotasoon nähden. Näitä rahapelien suurkuluttajia oli kaikkien pelien pelaajista kuiten-
kin vain vähemmistö. Esimerkiksi raaputusarpojen suurkuluttajia oli (vain) 17 henkilöä, jois-
ta 14 oli ottanut pikavippejä. Peliautomaattien 50 suurkuluttajista 32 oli ottanut pikavippiä. Sa-
mansuuntainen yhteys vallitsee pelityypistä riippumatta. 

Pikavipit eivät ole yleisin pelivelkatyyppi: niitä yleisemmin pelaamiseen käytettiin luotto-
korttia (58 prosenttia), sukulaisilta ja/tai ystäviltä lainattua rahaa (52 prosenttia) ja vasta sitten 
joko ”pikavippiä” (44 prosenttia) tai yhtä tyypillisesti lainattiin rahaa puolisolta tai muulta per-
heenjäseneltä (44 prosenttia). 

6.2  Pikavippien otto eri ikä- ja tuloryhmissä
20–24-vuotiaiden ikäryhmässä pikavippejä otettiin pelaamiseen suhteellisesti eniten (vähän 
yli puolet tästä ikäryhmästä), 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä toiseksi eniten, 30–39-vuotiaiden 
sekä 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmissä jo huomattavasti vähemmän ja tässä aineis-
tossa varsin pienessä alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä kaikkein vähiten (alle viidesosa). 

Se, että juuri 20–24-vuotiaat ottavat ikäryhmistä eniten pikavippejä, voi osittain liittyä siihen 
että monien muunlaisten kulutusluottojen saaminen on tämän ikäisille tyypillisesti vaikeaa. Esi-
merkiksi luottokortin saaminen edellyttää yleensä enemmän tai vähemmän vakinaista työsuh-
detta ja opiskelijalta ainakin tietyn määrän opintopisteitä. Tämän ikäiset ovat usein joko opis-
kelijoita tai varusmiehiä, ja jos he ovat työssä, niin varsin tyypillisesti pätkätöissä (ks. Sell 2007). 
Jos siis pikavipit ovat jonkinlainen luottokortin korvike, ainakin joissain tilanteissa, ei ole ihme 
että juuri nuoret aikuiset turvautuvat niihin (ks. Autio, Kaartinen ja Lähteenmaa 2008). 

Pikavippien ottoa vastaajien tulotasoon peilattaessa tulee esiin, että huonohkotuloiset, mutta 
ei kuitenkaan kaikista huonotuloisimmat, ottavat pikavippejä suhteessa enemmän kuin muut. 
Myös ne, jotka eivät osaa arvioida tuloja ollenkaan, ottavat suhteellisen paljon pikavippejä. Toi-
saalta kuitenkin myös korkeimmissa tuloluokissa vippejä otetaan, tosin harvemmin. 
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Taulukko. Pikavippien otto eri tuloluokissa kuukausitulon mukaan (%)

tulot/kk ottanut pikavippejä  
tai vipin

ei ole ottanut  
pikavippejä 

% (N)

500 euroa tai alle 42 58 100 (72)

501–1000 euroa 52 48 100 (58)

1001–1500 euroa 55 45 100 (176)

1501–2000 euroa 51 49 100 (120)

2001–3000 euroa 40 60 100 (136)

3001–4000 euroa 22 78 100 (36)

Yli 4000 eroa 29 71 100 (31)

Ei osaa sanoa 40 60 100 (10)

(N) (246) (306) (549)

Loput vastaajista (lähes 30) ei ole vastannut kysymykseen, siksi N on pienempi tässä kuin se on 
aineistossa muuten. 

Pikavippejä otetaan tässä näytteessä pelaamiseen tyypillisimmin tuloluokissa 501–1000 eu-
roa kuussa ja 1500–2001 euroa kuussa. Tässä tuloryhmässä pikavippejä otettiin suhteellisen pal-
jon myös nuorten aikuisten pikavippien käyttöä ylipäätään selvittäneessä tutkimuksessa (Kaar-
tinen ja Lähteenmaa 2007). Ihmisillä, joilla on näin vaatimattomat kuukausitulot, on usein sin-
nittelemistä jo tavallisten elinkustannusten kanssa – korkeakorkoisten pikavippien käyttö, aina-
kin jos se on toistuvaa, ei ainakaan paranna heidän rahatilannettaan. Osa tähän joukkoon kuu-
luvista ei kuitenkaan saa muunkaan tyyppistä lainaa pankeista tai luottoyhtiöiltä. Suomessakin 
ollaan lainamarkkinoilla tilanteessa, jossa ”poor pay more” (Autio et al. 2008). 

Ylemmissä tuloluokissa – yli 3001 euroa kuussa tai enemmän – vastaajia on luokkaa kohden 
niin vähän (36 tai vähemmän) että prosenttiluvut eivät ole relevantteja. Tässä tulos on kuiten-
kin, että myös ylemmissä tuloluokissa saatetaan ottaa pikavippejä pelaamiseen. Tätä tulosta tu-
kevat myös muutamat haastattelut ja kyselylomakkeen avovastaukset; kun velkaantumiskierre 
on päässyt pahaksi, pikavippejä otetaan esimerkiksi aiempien velkojen tai niiden korkojen mak-
suun, vaikka tulot olisivatkin suhteellisen hyvät. 

Vertailua muiden tutkimusten tuloksiin pikavippien otosta eri ikäryhmissä ja tuloluokissa ei 
juuri voida tehdä. Suomessa on tehty kaksi selvitystä nimenomaan nuorten ja nuorten aikuisten 
pikavippien käytöstä, mutta ei yhtään sellaista, jossa saataisiin tietoa muiden ikäryhmien osal-
ta. Kaartisen ja Lähteenmaan tutkimus (2006) kohdistui nimenomaan nuoriin ja nuoriin aikui-
sin kulutusluottojen ja pikavippien käyttäjiin, ja Finanssialan keskusliiton (2008) nuorisotutki-
muksessa selvitettiin vain nuorten pikavippien oton yleisyyttä. Jälkimmäisen mukaan nuorista 
15–28-vuotiaista suomalaisista noin 5 prosenttia on käyttänyt pikavippejä. Koska tietoa ei ole 
muista ikäryhmistä saati koko väestön keskimääräisestä pikavippien otosta, näistä luvuista ei ole 
vertailumielessä apua. Tuloluokkien osalta vertailu kertoo sen, että huonompituloisten muita 
todennäköisempi pikavippien otto tulee esiin nyt jo toisessa tutkimuksessa. Toisaalta kummas-
sakaan niistä – tässä enempää kuin Kaartisen ja Lähteenmaan (2006) selvityksessä – ei ole ollut 
käytettävissä edustavaa otosta, joten varsinaisesti yleistettävästä faktasta ei voi puhua. Kyseessä 
on lähinnä suuntaa antava löydös.  

Peilattaessa pikavippien ottoa työmarkkina- asemaa vasten tulee esiin, että työttömät ottavat 
pikavippejä selvästi useammin kuin työssäkäyvät – ensin mainituista reilusti yli puolet, jälkim-
mäisistä selvästi alle puolet on ottanut pikavippejä pelaamiseen. Ryhmässä ”muut” on varusmie-
hiä, kotihoidon tuella lasta kotona hoitavia, eläkeläisiä jne. (ks. tarkemmin lomake ja kysytyt 
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pääasiallisen toiminnan tyypit siinä). Myös ko. ryhmässä olijoiden työmarkkina-asemaa voi ku-
vata epävakaaksi tai marginaaliseksi. Heidänkin piirissään pikavippejä otetaan siis huomattavan 
paljon. Tämän ”niputuksen” tuloksena syntyneen ryhmän sisällä on suurta vaihtelua; koska ko. 
luokat ovat vastaajamääriltään varsin pieniä  (muutamissa reilusti alle 10 vastaajaa), vertailuja 
tämän ryhmän sisällä ei kuitenkaan ole mielekästä suorittaa.

KuVIO 4. Vastaajien pääasiallinen toiminta

6.3  Pikavippien otto eri pelityyppien ja velkaantumisen tavan 
näkökulmista tarkasteltuna

Pikavippien ottaminen rahapelaamiseen ei liity erityisesti nettipokeriin, vaikka sitä pelaavat eri-
tyisesti nuoret aikuiset ja vaikka siihen käytetään – tässä aineistossa – enemmän lainarahaa kuin 
mihinkään muuhun rahapeliin. Kun peilataan  kysymykseen ”Kuinka suurena pidät rahallista 
panostustasi seuraaviin peleihin verrattuna taloutenne tulotasoon?” annettuja vastauksia pika-
vippien ottoon, tulee esille, että pikavippien otto on yhteydessä ennen kaikkea minkä tahansa 
rahapelin erittäin runsaaseen pelaamiseen. Seuraavaa taulukkoa tarkastellessa on syytä pitää 
mielessä, että yksi ja sama ihminen voi pelata useaa eri rahapeliä ”todella suurella panostuksel-
la tulotasoonsa nähden”. Näin ollen se, että on pelannut vaikkapa lottoa tällä tavoin ja ottanut 
myös pikavippejä, ei kerro välttämättä siitä, että pikavipit olisi otettu nimenomaan lottoa varten. 
Mutta se kertoo siitä, että tietynlainen hillitön pelityyli, johon kuuluu todella suurten summien 
laittaminen yleensä useisiin eri peleihin, myös loton tyyppisiin onnenepeleihin, korreloi pika-
vippien oton kanssa.  

Tarkastelun yksinkertaistamiseksi ja tämän tuloksen tarkentamiseksi rakennettiin dummy 
-muuttujat kustakin ”rahallisen panostuksen suhteellinen suuruus rahapeliin X” -muuttujasta 
(ks. dummy-muuttujista tarkemmin Heikkilä 2007). Ristiintaulukoimme tämän uuden muut-
tujan ”onko ottanut pikavippiä” -muuttujan kanssa. Tulokset on tiivistetty seuraavaan tauluk-
koon. 
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Taulukko. Todella paljon tulotasoonsa nähden tiettyyn peliin panostaneiden pikavipin käyttö (%)

Todella suuri panostus ottanut pikavippiä ei ole ottanut pikavippiä  % (N)

Peliautomaatteihin 59 41 100 (111)

Nettipokeriin 56 44 100 (128)

Raaputusarpoihin 82 18 100 (17)

Yksit. vedonlyöntiin 55 46 100 (33)

Veikkaukseen/Fintotoon 44 56 100 (39)

Vakioveikkaukseen 57 43 100 (56)

Lottoon 64 36 100 (25)

Vedonlyöntiin Ahvenanmaalle 70 30 100 (95)

Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli 72 28 100 (32)

Vedonlyönti ulkomaisten toimistojen kautta 58 42 100 (36)

Peliautomaatit kasinolla 65 35 100 (49)

Pöytäpelit kasinolla 67 33 100 (39)

Joukossa, jossa pelaajat arvioivat panostuksensa peliin tulotasoonsa nähden suureksi (tarkem-
pi kuvaus edellä) on eniten nimenomaan nettipokerin pelaajia. Tähän peilaten tästä taulukos-
ta voisi hätäisesti päätellä, että nettipokerin pelaajat pelaavat kaiken kaikkiaan useimmin pika-
vippejä käyttäen, koska pikavippien käyttö liittyy pelin kuin pelin pelaamiseen erittäin suuril-
la panostuksilla ja koska nettipokeria niin usein pelataan nimenomaan suurilla panostuksilla. 
Toisaalta tässä yhteydessä on muistettava, että aineistomme ei ole edustava; siksi jälkimmäinen 
yleistävä johtopäätös olisi liian rohkea. 

Edellisestä taulukosta voidaan päätellä ennen kaikkea kuitenkin se, että tässä aineistossa rei-
lusti puolet muita kuin Veikkauksen ja Fintoton pelejä erittäin suurilla panostuksilla pelaavis-
ta on ottanut pikavippejä , ja näistäkin lähes puolet. Voitaneen siis kuitenkin varovasti yleistäen 
todeta, että pikavippien otto liittyy voimakkaasti ainakin pelityyliin, jossa panostetaan peleihin 
erittäin suuria summia. Lisäksi niiden rahapelien pelaajat, joita pelataan useammin pienemmil-
lä summilla kuin nettipokeria, ottavat pikavippejä jonkin verran tyypillisemmin kuin nettipo-
keria paljon pelaavat, ainakin tässä aineistossa. 

Sen sijaan pikavippien otto pelaamiseen ei liity aivan niin voimakkaasti ammattiin tai yhteis-
kunnalliseen asemaan kuin pikavippien otto ylipäätään, ainakaan nuorten aikuisten parissa (vrt. 
Kaartinen ja Lähteenmaa 2007). Tämän aineiston kaikissa (luokittelussamme olleissa) toiminta-
tyyppiryhmissä on otettu pikavippejä. Niitä ovat ottaneet koululaiset ja opiskelijat, palkkatyössä 
olevat, työttömät, yrittäjät ja maanviljelijät, varusmiehet sekä niin työharjoittelussa kuin työky-
vyttömyyseläkkeelläkin olevat samoin kuin vanhempainvapaalla tai muutoin kotityössä olevat. 
Aiemmin tuli jo esiin, että alemmissa tuloluokissa pikavippejä otetaan paljon todennäköisem-
min kuin ylemmissä – tästä voi jo päätellä, että hyväpalkkaiset työssäkävijät tai menestyksekkäät 
yrittäjät eivät ole pikavippien ottajien kärkijoukossa rahapelaajienkaan piirissä.   

Se, että pikavippejä otetaan näin paljon ja näin erilaisissa ryhmissä silloin kun ylipäätään 
otetaan velkaa pelaamiseen, ei oikeastaan ole yllätys. Tutkimusaineiston haastatteluissa kysytään 
pelaamiseensa velkaa ottaneilta heidän lainanottoonsa liittyneitä näkökohtia. Vastauksissa tulee 
esiin, että lainansaannin nopeus on ollut aivan keskeinen lainamuodon valintakriteeri. Kuten 
Risto Kaartinen (2008) tämän saman aineiston ongelmapelaajilta kerätyn materiaalin pohjalta 
tehdyssä pro gradu-työssään tiivistää: rahansaannin nopeus on ainakin ongelmapelaajille kai-
kista relevantein kriteeri lainatyyppiä valittaessa, ei suinkaan lainan saamisen ehdot tai korko.
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Tämä ”kiire saada rahaa äkkiä” on taas liittynyt lähinnä kahteen seikkaan: joko siihen että 
rahat ovat loppuneet kesken pelaamisen ja pelaamista on haluttu välttämättä jatkaa, tai siihen 
että pelaamisen takia on jo velkaannuttu muilla tavoilla ja pahasti rakoilevaa taloustilannetta on 
alettu paikata pikavipeillä. Joskus tekstiviestivippien otto on taas ollut humalainen päähänpis-
to. 

Haastatteluissa ja lomakkeen avovastauksissa tulee esiin, että pelivelkaiset ovat varsin tyypil-
lisesti joutuneet ”velkaa velan maksuun” -tyyppiseen lainakierteeseen; vanhoja velkoja on joko 
maksettu pois tai lyhennyksiä ylläpidetty uusilla veloilla. Joko pois maksettavat tai ne velat, joi-
ta on otettu vanhojen maksuun, ovat usein olleet juuri pikavippejä. Joissain tapauksissa vippei-
hin turvautuminen on jäänyt yhteen tai muutamaan kertaan, mutta usein kuitenkaan ei. Tällöin 
vipin otto on laukaissut kierteen, joka yhä uusine laskuineen ja raksuttavine korkoineen ja vii-
västyskorkoineen on muodostunut umpikujaksi. Tästä on kuvauksia myös lomakkeen avovas-
tauksissa.

”Ei se velka pelkästään pelaamiseen ole mennyt, mutta liian suuri määrä kuitenkin. Ei 
olisi koskaan pitänyt ottaa sitä ensimmäistäkään pikavippiä, niistä olen joutunut aika-
moiseen kierteeseen.” 
– avovastaus lomakkeessa

Muutamissa haastatteluissa sekä kyselylomakkeen avovastauksissa on pikavippien ottaminen 
tilanteessa, jossa on jo muutenkin velkaannuttu, sysännyt liikkeelle yhä kiihkeämmän syöksy-
kierteen kohti taloudellista täystuhoa: tilannetta, josta ei ole enää selvitty – tai ei näytetä selvittä-
vän – ilman luottohäiriömerkintää ja valtavaa velkataakkaa. Näin ovat ainakin velan ottajat itse 
kuvanneet prosessia. Tässä pätkä pitkästä avovastauksesta kysymykseen ”Oletko koskaan koke-
nut pelaamistasi ongelmaksi?” 

”(...) No, peliurani eteni, kunnes loppu alkoi häämöttää. Rahaa tuli vippailtua sieltä sun 
täältä. (...) Luottokunta alkoi vaatia Visan ylisuureksi paisunutta luottoa takaisin (…) 
Kun olin juuri jäänyt työttömäksi eli työmarkkinatuen 382 euron summalla paljonkaan 
tuhansien eurojen velkoja maksella, varsinkin kun elääkin pitäisi. Tällä hetkellä pikavi-
pit satojen prosenttien ryöstökorkoineen ovat ainoa hitaanlainen loppuhuipentuma. (...) 
Edessä on kuusikymppisenä tuntematon tulevaisuus”
– avovastaus lomakkeessa

Nopeamman ”kaavan” kautta pikavippikierteessään edennyt toteaa lakonisesti:

”(...)Sitten mä aattelin, kun olin muutaman pikavipin ottanu, että aivan sama, otanko nii-
tä montakin, kun en niitä kuitenkaan pysty maksamaan”. 
– kvalitatiivisesta haastattelusta
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6.4  Naiset ja pikavipit
Kvantitatiivisessa tarkastelussa tulee selvästi esiin, että naiset ottavat pikavippejä tyypillisemmin 
rahapelaamiseen kuin miehet. 

Taulukko. Pikavipin käyttö (%)

ottanut pikavippiä ei ottanut pikavippiä % (N)

naisista 51 49 100 (117)

miehistä 42 58 100 (459)

kaikista 34 66  100 (576)

Tulos on sikäli yllättävä, että aiempien tutkimusten mukaan ne harvat tytöt ja naiset, jotka ra-
hapelejä pelaavat, tekevät sen pienemmillä panoksilla ja pienemmällä riskitasolla kuin miehet 
(ks. esim. Taskinen 2007). Ilmiö saa lisää ymmärrettävyyttä, kun tarkastellaan kaikkien eri lai-
nanottotapojen yhteyttä sukupuoleen: naiset käyttävät kaikkia muitakin institutionaalisia (eli 
ei lähi-ihmissuhteisiin ja tuttavuuksiin liittyviä) lainaamistapoja paitsi opintolainaa enemmän 
kuin miehet. Sitä he ovat käyttäneet rahapelaamiseen harvemmin kuin miehet (naisten 15 pro-
senttia vs. miesten 25 prosenttia).

Mistä voisi johtua, että naiset pelaisivat tyypillisemmin pikavippejäkin käyttäen kuin mie-
het – vai onko kyseessä vain tämän aineiston erikoisuus, vääristymä, joka ei kerro siitä, miten 
asia on kaikkien suomalaisten rahapelaajien piirissä? Syytä naisten tyypillisempään pikavippien 
käyttöön voidaan silti spekuloida. 

Onko naisille vähemmän tyypillistä käyttää luottokorttia pelaamiseen? Jos tässäkin pitää 
paikkansa substituutti-hypoteesi eli oletus siitä, että pikavipit ovat eräänlainen luottokorttien 
korvike ihmisille, joilla ei luottokorttia ole (ks. Autio et al. 2008), esille tullut ero voisi liittyä tä-
hän. Näin ei tässä aineistossa ole: naiset käyttävät pelaamiseen myös luottokorttia tyypillisem-
min kuin miehet. Naisista 58 prosenttia, miehistä 41 prosenttia on käyttänyt luottokorttia raha-
pelaamiseen. Toisaalta, kun peilataan tätä tulosta yhdysvaltalaisissa ongelmapelaamistutkimuk-
sissa tehtyihin huomioihin, ilmiö ei enää näytäkään niin yllättävältä. Tiettyjen tutkijoiden mu-
kaan näyttää nimittäin siltä, että pelaavat naiset ajautuvat luottokorttivelkaantumisessaan tyy-
pillisemmin vaikeuksiin kuin pelaavat miehet (Petry 2002, 78–79). Sukupuolten välisiä vertailu-
ja vaikeuttaa kaikkialla se, että edustavilla eli yleistettävillä otoksilla ei voida käytännössä tutkia 
pelivelkaantumista ja siksi ”tulokset” asiasta vaihtelevat tutkimuksesta toiseen.  

Onko naisten pelaamistapa sitten erilainen kuin miesten ja voiko se selittää esiin tulleen yl-
lättävän eron? Jos ne harvat naiset, jotka ovat ottaneet rahapeleihin ainakin joskus velkaa, pelai-
sivat miehiä tyypillisemmin erittäin suurilla panoksilla omaan tulotasoonsa nähden, pikavippi-
en runsaampi ottaminen selittyisi ehkä sillä. Kuitenkin kun erittäin suurilla panoksilla omaan 
tulotasoon nähden pelaamista tarkastellaan niin, että otetaan huomioon mahdollisuus toisaalta 
1–2 peliin, toisaalta vähintään kolmen pelin runsaasti pelaamisen mahdollisuus, erot sukupuol-
ten välillä ovat melko pieniä. 

Naisista panostaa 1–2 peliin erittäin suurella panostuksella (tulotasoonsa nähden), 39 pro-
senttia, kun miehistä näin tekee 32 prosenttia. Naisilla tämä siis on hieman yleisempää kuin 
miehillä. Sen sijaan vähintään kolmeen rahapeliin erittäin suurilla summilla oman tulotasoon 
nähden panostaminen on miehillä ja naisilla hyvinkin samantasoista: sekä naisista että miehistä 
10 prosenttia tekee näin. 

Pikavippien ottotyylin sukupuoliero ei siis näytä selittyvän tulotasoon peilattujen panostus-
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tenkaan välisillä eroilla. Sen varmistaa pelityylien, sukupuolen ja pikavippien oton yhteistarkas-
telu. Miehistä ne, jotka satsaavat erittäin suuria summia vähintään kolmeen rahapeliin, ottavat 
pikavippejä tyypillisemmin kuin naiset; heistä 62 prosenttia on ottanut niitä, kun vastaavalla 
tavalla pelaavista naisista 57 prosenttia eli hieman vähemmän on tehnyt näin. 1–2:ta rahape-
liä erittäin suurilla panoksilla pelaavista naiset (heistä 62 prosenttia) ovat ottaneet pikavippejä 
tyypillisemmin kuin miehet (heistä 45 prosenttia). Vaikeatulkintaisin sukupuoliero pikavippien 
otossa löytyy niiden parista, jotka eivät pelaa yhtäkään rahapeliä tulotasoonsa nähden erittäin 
suurilla panostuksilla, ainakaan oman arvionsa mukaan: tällä tavoin pelaavista naisista 28 pro-
senttia, mutta miehistä vain 19 prosenttia on ottanut pikavippejä pelaamiseensa. 

Olisiko sitten niin, että naiset turvautuvat pikavippeihin helpommin kuin miehet rahapele-
jä pelatessaan? Näyttäisi siltä, että naiset ottavat pikavippejä helpommin kuin miehet silloinkin 
kun he eivät satsaa peleihin tulotasoonsa nähden erittäin suuria summia. Mutta naiset näyttä-
vät ainakin tässä aineistossa turvautuvan useammin myös luottokortin korollisen ominaisuu-
den käyttöön, pankin myöntämiin kulutusluottoihin ja muidenkin kuin pankkien myöntämiin 
kulutusluottoihin rahaa rahapelaamiseen lainatessaan kuin miehet. Miehet puolestaan käyttä-
vät opintolainaa ja lisäksi ystäviltä ja/tai sukulaisilta lainattua rahaa pelaamiseen enemmän kuin 
naiset. 

Sukupuolen merkitys rahapelaamiseen lainaamisen taustalla on mielenkiintoinen ja yllätyk-
sellinen ja vaatisi lisätutkimusta. Miksi naiset turvautuvat institutionaalisiin rahanlainaamiska-
naviin helpommin kuin miehet? Riittääkö selittäjäksi se, että miehet lainaavat useammin ystä-
viltä ja sukulaisilta kuin naiset, koska rahapelaaminen on miehille keskimäärin sosiaalisempi ja 
kaveripiireissä ”jaetumpi” asia kuin naisille? Tämänkin tutkimuksen haastatteluissa tulee esiin 
miesten sekä äärimmäisen yksinäistä pelaamista että sosiaalista pelaamista – pelaamista poru-
kalla Kasinossa, nettipokerin pelaamista rinnakkaisilla koneilla, Täyspotteihin yhdessä menoa 
jne. Naisten kuvauksissa ei tällaista juuri ole.

Sen sijaan miesten runsaampi opintolainojen käyttö pelaamiseen voi liittyä yksinkertaisesti 
siihen, että opiskelijapoikien ja nuorten koulutettujen miesten keskuudessa varsinkin nettipoke-
ri on nousut viime vuosina suosioon (ks. Svartsö et al. 2008) ja heillä usein on myös opintolai-
naa. Ainakaan vielä eivät samanikäiset ja samassa asemassa olevat nuoret naiset ole innostuneet 
vastaavalla tavalla, vaikka toki heistäkin muutamat pelaavat nettipokeria. Tässä aineistossa se 
voi liittyä myös siihen, että tässä näytteessä on enemmän miehiä 20–35-vuotiaiden piirissä, kun 
naisia on tämän näytteen kontekstissa eniten 45–55-vuotiaiden piirissä.     

Naisten ja miesten rahapelaamiseen lainaamisen eroavaisuuksia pohtiessa voi vielä panna 
merkille sen, että ylitöiden teko ja ”nälkävyön kiristäminen”, jotka tulevat tutkimuksessamme 
esiin rahan lainaamiselle vaihtoehtoisina tapoina selvitä tiukoista taloustilanteista kun peleissä 
on hävitty, voivat olla ainakin perheellisille naisille ja etenkin yksinhuoltajaäideille vaikeammin 
sovitettavissa elämäntilanteeseen ja perherooliin kuin miehillä. Ehkä naiset turvautuvat osin 
siksikin helpommin institutionaalisiin lainansaantikanaviin kuin miehet? Ilmiö vaatisi lisää tut-
kimusta, jotta siitä voisi sanoa mitään tarkempaa. 
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7  RAHAPELAAJIEN TALOuDELLISET SELVIYTYMISKEINOT 

Rahapelaajilla on toki muitakin keinoja selviytyä kuin vain rahan lainaaminen, esimerkiksi pe-
laamisen lopettaminen kokonaan tai ainakin sen radikaali vähentäminen. Monet tosin jatkavat 
pelaamistaan pahasti velkaannuttuaankin; he eivät pysty lopettamaan tai he eivät halua lopettaa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa he tuntuvat uskovan/ajattelevan, että ”onni vielä kääntyy” tai taito-
painotteisemmissa peleissä, että ”jahka oppirahat on maksettu, on voittojen vuoro...”. 

Luokittelimme kyselylomakkeen avoimen kysymykseen ”Jos olet joutunut tilanteeseen, jossa 
pelasit enemmän kuin sinulla oli varaa ja hävisit, niin miten paikkasit tilannetta?” tulleet vasta-
ukset yhteensä 11 luokkaan. Pikavippilaina ja pankkilaina -luokan lisäksi muun muassa ”lisää 
pelaaminen” ja ”pelaamisen lopettaminen tai vähentäminen” -luokkaan. Mutta paljon muita-
kin selviytymiskeinoja tuli esiin: ”säästeliäisyys ja velkojen maksu (seuraavasta tilistä, eläkkeestä 
tms.)”, ”talouden hallinta (esimerkiksi pelikassan avulla)”, ”velkaa läheisiltä tai tuttavilta”, ”työn-
teko tai ylityöt” ja ”valehtelu ja huijaus”. Lisäksi muutamissa vastauksissa oli niin monta edelli-
sistä elementeistä, että ne päätyivät luokkaan ”useita erilaisia keinoja” ja muutamassa vastauk-
sessa oli niin vaikeaselkoisia piirteitä, että ne sijoitettiin luokkaan ”muu keino”.

Säästeliäisyys ja velkojen maksu esimerkiksi seuraavasta tilistä tai vaikka eläkkeestä on yksi 
pelaamisen aiheuttamien ylimääräisten tai yllättävien menojen paikkailutavoista. Säästäminen, 
menoista tinkiminen jopa hyvin radikaalilla tavalla, leipäjonoihin turvautumista myöten, on 
tullut esiin aikaisemmissakin suomalaisissa ongelmapelaamista koskevissa tutkimuksissa (esim. 
Pajula 2007, Taskinen 2007). 

Käsillä olevan aineiston vastauksissa, joissa viitataan säästämiseen tai velkojen maksuun, on 
havaittavissa usko siihen, että vaikka ongelmia pelaamisesta koituisikin, ne on helpohko korjata 
kiristämällä nälkävyötä tai, kuten yksi vastaaja toteaa, ”Tinkimällä muista menoista (matkustus, 
ravintolat, vaatteet)”. Tämä ”muista menoista” tinkiminen voi tosin mennä paljon pidemmälle-
kin. Avovastauksissa ja kvalitatiivisissa haastatteluissamme löytyy lisäksi kuvauksia ”päivää lii-
an vanhojen” elintarvikkeiden tai pelkkien tarjoustuotteiden ostamisesta ja yhdessä tapauksessa 
jopa lääkärin määräämien lääkkeiden ostamatta jättämisestä. Yksi peliongelmastaan haastatte-
luhetkellä irti päässyt henkilö kertoo, että tämä tapa – metsästää tarjoustuotteita ja nuukailla ää-
rimmäisyyksiin saakka – on häneen niin piintynyt, että siitä on vaikeata päästä irti. 

Toinen paljon pelaavien selviytymistyyppi, jota tuli aineistossa paljon esiin, oli talouden hal-
lintaan liittyvät keinot. Muutamat kertoivat, etteivät koskaan joudukaan varsinaisiin taloudelli-
siin ongelmiin juuri näiden hallintakeinojen ansiosta. Jotkut taas kertoivat oppineensa hallitse-
man talouttaan, runsailla panoksilla pelaamisestaan huolimatta, kantapään kautta. 

”En koskaan pelaa niin suurilla panoksilla, että sillä olisi taloudellisesti merkitystä tai se hait-
taisi omaa tai vaimoni elämää.”
– avovastaus lomakkeeseen

”En ole joutunut ikinä kyseiseen tilanteeseen (että olisi pelannut ns. yli varojensa ja pidän sitä 
mahdottomana. Itse en ole pelannu yli omien varojen, vaikka talletuksen olenkin tehnyt luot-
tokortilla.”
– avovastaus lomakkeeseen 

Aivan keskeinen taloudenhallintakeino on monille talous- ja pelikassan pitäminen tiukasti eril-
lään toisistaan. Talouden hallintaan viittaavat pelaajat luottavat omaan taloudelliseen järjeste-
ly- ja organisointikykyynsä ja uskovat, että esimerkiksi oma tai perheen rahatilanne tulee pysy-
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mään vähintäänkin ennallaan pelaamisesta huolimatta, tai voittajina itseään pitävien tarinoissa 
osittain sen avulla. 

Aineistossa on myös niitä, jotka ovat kääntyneet – ja luottavat edelleenkin – ystävien ja lä-
heisten apuun taloudellisissa ongelmatilanteissa. Rahaa saatetaan lainata, jotta voidaan pelata 
lisää. ”Puoliammattilaiset” tai suoranaiset ammattipelurit kertovat lainaavansa pelipöydässä tai 
ennen suurta peliä jo valmiiksi:

”Lainasin kavereilta lisää, että pystyin jatkamaan pelaamista.”
– avovastaus lomakkeeseen

”Olen ammattipeluri, näissä piireissä on varsin tavallista tehdä vippejä keskenään jos tarve 
vaatii.” 
– avovastaus lomakkeeseen 

Tällaisessakin tasa-arvoisessa ja vastavuoroisessa rahojenlainaussysteemissä voi kuitenkin jou-
tua ongelmiin. Haastateltavistamme yksi (omasta mielestään) ongelmattomista miespelaajista, 
joka osittain elättää itsensä nettipokerin peluulla, kertoo yhteistyökuviosta, jossa on päädyttykin 
hänen velkaantumiseensa kaverilleen. Tämä on tapahtunut juuri nettipokerin ääressä. 

”Me ollaan pelattu kimppapeliä myös, mikä ei ole laillista tietenkään. Se (kaveri) on tieto-
koneella toisessa paikkaa, ja mä oon omalla tietokoneella kotona ja meillä on puhelinyh-
teys, me kerrotaan toisille kortit ja sen mukaan pelataan ja nostetaan panoksia. Sen kimp-
papelin seurauksena on käynyt niin, että oon voittanut enemmän kuin se, niin mä oon 
jääny sille velkaa. Mikä mua vähän tympäsee, mä oon yhteensä sille velkaa joku 1500 dol-
laria (...) neuvoteltiin ja hän sanoi, että hän ottaa tietoisen riskin ja lainaa sulle, että pääset 
jauhamaan sitä pokeria pikkulimiitillä taalan tai kahen taalan korotuksilla. Mä en jaksa-
nut pelata siinä, siinä oli sen verran humalassa. Yksi korotus saatto olla useampi satanen. 
Siinä meni se bankrolli. Ei se enää varmaan anna uutta (lainaa). Se olis se etujen mukais-
ta, että se lainais lisää, mä voisin tehdä uuden nousun, niin maksasin sille takasin (...)”.
– kvalitatiivisesta haastattelusta

Haastateltu nuori mies kertoo, että aamuöisin pelatessa (amerikkalaisilla ”saiteilla”, siksi öisin, 
vrt. aikaerot) tulee naukkailtua alkoholia, että pysyisi hereillä. Lisäksi joskus hän kertomansa 
mukaan aloittaa pelaamisen suoraan ”kapakkakierrokselta” tultuaan – ja alkoholi on alkanut 
muodostua hieman ongelmaksikin. Tässä tapauksessa orastavat päihdeongelmat yhdessä netti-
pokerin pelaamisen kanssa ovat alkaneet kasvattaa ongelmavyyhteä, jota ei ehkä olisi ilman al-
koholia syntynyt. Joka tapauksessa myös ”reilun pelin kaverivelkaantumiseen” voi alkaa ilmaan-
tua pilviä taivaalle. Haastatteluhetkellä tämä välillä suuriakin summia kertomansa mukaan voit-
tanut henkilö on täysin rahaton, työtön ja veloissa kavereilleen.

Ammattipelureiden tai muuten vain pelaamiseensa lisää velkaa ottavien pelurien lisäksi ai-
neistosta erottuvat ne, jotka ovat tarvinneet lähiverkon apua vaikeissa velkaantumistilanteissa. 

”Vanhempani ovat maksaneet yli 8000 € velkojani. Nyt velkani ovat taas yli 3000 €, eikä van-
hemmat enää jaksa auttaa.” 
– avovastaus lomakkeeseen 

”Lainaamalla sukulaisilta, tällä hetkellä olen pahasti velkaantunut.” 
– avovastaus lomakkeeseen 
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Tällaista lähiverkkoon turvautumista on tullut esiin myös sekä Pajulan (2007) että Taskisen 
(2007) tutkimuksissa; joskus jopa entiset, peliongelman takia suhteesta lähteneet puolisot ovat 
toimineet tällaisina taloudellisina pelastajina.

 Taloutta voidaan korjata myös tekemällä lisää töitä tai hankkimalla väliaikainen työpaikka. 
Eräät pelurit kertoivat korjaavansa velkaantumisensa jäljet näin:

”Tekemällä lisää töitä ja ansaitsemalla rahan takaisin.”
– avovastaus lomakkeeseen

”Lyhytaikaisella työsuhteella.”
– avovastaus lomakkeeseen 

Yksi kertoo isojen pelihäviöiden ja raivoisien työntekojaksojen vuorottelevan elämässään; kuva-
uksensa mukaan hän saa jonkinlaista sadomasokistista nautintoa rangaistessaan itseään silmit-
tömällä työnteolla häviön jälkeen. 

Valehtelusta ja huijaamisesta ei ole lomakkeen avovastauksissa muuta kuin mainintoja. Kva-
litatiivisissa pelaajahaastatteluissa on kuitenkin muutama tarkempikin kuvaus näiden ”mene-
telmien” käytöstä. Ne muutamat, jotka kertovat tällaisista käyttämistään keinoista saada lisää 
rahaa, katuvat ja ilmaisevat myös syvästi häpeävänsä näitä tempauksiaan. Samantapaisia syvän 
häpeän ja katumuksen ilmauksia epärehellisten keinojen käyttämisestä pelirahojen hankkimi-
seen tuli esiin myös Teresa Taskisen (2007) nuorten pelaajien ”pelaajaelämäkerroissa”. Tässä ai-
neistossamme yksi kertoo hieman kierrellen ja kaarrellen siitä, kuinka hän nuorempana harjoit-
ti ”tilausvarastamista” rahoittaakseen pelaamistaan. 

Toinen epärehellisten keinojen käyttämisestä kertova haastateltava on nuorehko, psyykki-
sistä syistä sairaseläkkeellä oleva nainen, joka oli ottanut sairaan äitinsä ”nimiin” lukuisia pika-
vippejä. Liikuntakyvyttömän äitinsä hoitajana hänellä on ollut käytettävissään niin äitinsä mat-
kapuhelin kuin hänen henkilötunnuksensakin – näin pikavippien otto on onnistunut. Hoitolai-
toksesta haastatteluun tavoitettu nainen kertoo kysyttäessä, missä vaiheessa velat ja luotot tuli-
vat mukaan: 

”Mun äiti sano, että sillä on luottotiedot kunnossa, niin mä yhtäkkiä ajattelin. Sit mulla 
on kotona uus tietokone, niin mä netin kautta löysin niitä pikavippifirmoja. ”26 paikasta 
otin ja monen saan euron vippejä, velkaa tuli yli 4 tonnia sitten. Meni poliisitutkintaan 
(...)”. 
– kvalitatiivisesta haastattelusta

Hän kertoo katuvansa tekoaan ja tuntevansa siitä massiivista syyllisyyttä, eikä vähiten mielipa-
hasta, jonka hän on äidilleen näin aiheuttanut. Tekonsa juridisista ja taloudellisista seurauksis-
ta hän on edelleen, haastatteluhetkellä, hieman epätietoinen. Tämä tapaus kertoo osaltaan siitä, 
että pikavippien saamisjärjestelyissä on aukkopaikkoja, jotka pahimmillaan mahdollistavat täl-
laisetkin tragediat. 

Pelaamisen vähentäminen tai kokonaan lopettaminen – joko vähäksi aikaa tai lopullisesti – 
on onnistunut muutamilta: joskus ns. spontaaniparantumisena ilman ulkopuolista apua, joskus 
ulkopuoliseen apuun turvautuen. 

Pelaamistaan vähentäneet kertovat usein onnistuneensa siirtymällä rahapelityypistä toiseen. 
Kuvauksia siirtymisestä kolikkoautomaateista tai ylipäätään onnenpeleistä taitopainotteisem-
piin peleihin on useita (kuten edellä on jo tullut esiin). Näistä kuvauksista piirtyvän kuvan mu-
kaan usein myös ”rapakunnossa” ollut talous on näin saatu kuntoon ainakin vähitellen. Kaikki 
näin toimineet eivät ole siirtyneet onnenpeleistä niin kutsuttuihin taitopeleihin. Jotkut kertovat 
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rajoittaneensa aiemmin runsaan, sekalaisen pelaamisensa esimerkiksi lottoamiseen. 
Runsaasti pelaavien, velkaa pelaamiseensa ottaneiden taloudellisista selviytymiskeinoista ja 

niiden toimivuudesta – toisaalta vahvuuksista, toisaalta riskeistä – voidaan tehdä seuraavanlai-
nen tiivistys. ”Tyypit” on rakennettu koko aineistossamme esiin tulevan informaation pohjalta. 

Jatkaa pelaamista  
entiseen tapaan

Vähentää pelaamista radikaalis-
ti ja/tai vaihtaa eri pelityyppiin 

Lopettaa pelaamisen 
ilman ulkopuolista 
apua 

Lopettaa pelaamisen 
(joko perheen ja/tai   
ulkopuolisen avun tuella)

ongelmapelaajat: ta-
lous on raunioina ja 
katastrofi mahdolli-
nen, mutta ongelmia 
ei myönnetä tai niille 
ei haluta/osata tehdä 
mitään 

a) ongelmapelaajat: vähentämi-
nen onnistuu vain vähäksi aikaa; 
pian taas samassa tilanteessa... 
Velkojen hoito käynnistyy

RISKINÄ: retkahtamisen lisäksi 
tai ohella uuden velan ottami-
nen edellisten maksuun – joka 
pahimmassa tapauksessa menee 
taas pelaamiseen

a) ongelmapelaajat:
lopetuspäätös pitää 
ja velkojen maksu 
käynnistyy

RISKINÄ: retkahtami-
nen ja/tai kaoottisen 
talouden kuntoon 
saannin ylivoimai-
nen vaikeus, mahd. 
luottohäiriömerkin-
nän vaikuttaessa ta-
louden ja muidenkin 
asioiden hoitoa 

ongelmapelaajat:
lopetuspäätös pitää ja 
velkojen maksu käyn-
nistyy

RISKINÄ: riskit samat 
kuin Lopettaa pelaami-
sen ilman ulkopuolista 
apua -luokassa

ongelmattomat pelaa-
jat, sis. puoliammatti-
laiset ja ammattilaiset: 
pelaaminen ei aiheuta 
taloudellisia ongelmia. 

RISKINÄ: liian suurilla 
panoksilla/ liian ”suu-
rissa pöydissä” pelaa-
minen SEKÄ alkoholin 
vaikutuksen alaisena 
pelaaminen,
velkaantuminen VOI 
riistäytyä käsistä

b) ongelmattomat pelaajat: 
vähentäminen onnistuu pysyväs-
ti, esim. eri pelityyppiin vaihta-
malla ja /tai tiukalla kassanhal-
linnalla. Velkojen maksu hidasta 
mutta edistyy 

RISKINÄ: pelaaminen muuttuu 
ongelmalliseksi uudestaan;  
samalla velkaantuminenkin

ei esimerkkejä  
aineistossamme 

tuskin mahdollinen  
luokka

Pelaamistaan vähentäville tai pelaamisen lopettamiseen pyrkiville ei ole tarjolla käytännössä 
juuri minkäänlaista taloudellista neuvontaa, ainakaan rahapeliongelmaisten hoidon yhteydessä. 
Sellaisen kuvan saa ainakin haastattelujemme perusteella. Haastatteluissa kysyttiin erikseen kai-
kilta hoitoa hakeneilta, hoidossa olleilta sekä hoidossa olevilta saadusta taloudellisesta neuvon-
nasta ja tuesta ja toisaalta sen tarpeesta. Hoitopaikkoina, joista oli haettu apua, olivat A-klinikat, 
Mielenterveystoimistot, AG, Rapeli, yksityiset psykiatrit sekä pienenä osana toimintaansa raha-
peliongelmaisille hoitoa tarjoava Tyynelä. Haastatteluaineistossamme Tyynelä oli ainoa hoitava 
taho tai instituutti, jossa oli ylipäätään puhuttu raha-asioiden hoidosta ja siitä miten taloudelli-
sesta umpikujasta lähdetään eteenpäin. Esimerkiksi A-klinikoilla oli kehotettu kääntymän pan-
kin puoleen taloudellisten asioiden järjestelyissä. 

Kun ongelmapelaamisella raha-asiansa tai perheellisten tapauksessa koko perheen raha-asiat 
sotkenut ihminen vihdoin pysähtyy ja lopettaa pelaamisen, hänen on muiden valtavien psyyk-
kisten ja käytännöllisten haasteiden lisäksi kohdattava ja selvitettävä täysin kaaoksessa oleva 
taloutensa – monesta eri instanssista otettuine velkoineen, usein myös ulosottokirjelmineen ja 
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velkomistuomioineen kaikkineen. Siksi esiin tullut hoitojärjestelmän kyvyttömyys neuvoa mil-
lään tavoin raha-asioissa on nähtävä korjausta vativana epäkohtana. Ei vain raha-asioiden kun-
toon saaminen ja velkojen pois maksaminen, vaan joskus pelkkä rahan arvon käsittäminen ja 
realististen talouteen liittyvien arvioiden tekeminen voi olla pitkään rahapelejä pelanneelle to-
della vaikeaa. Tästä on aineistossamme muutamia kuvauksia. Siksikin taloudellisen aspektin 
huomioon ottaminen hoitojärjestelmässä olisi enemmän kuin tärkeää. 
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8  YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen rahoittajana on ollut sosiaali- ja terveysministeriö, lisärahoitusta saatiin 
Alkoholitutkimussäätiöltä. (Tutkimus on toteutettu vaihtelevalla työntekijäkokoonpanolla ke-
vään ja kesän 2007 aineistonkeruusta lähtien analyysiin ja kirjoittamiseen, kesäkuuhun 2008 
saakka Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella). Suomessa ei ole aiemmin tutkittu rahape-
laajien velkaantumista. Yleensä suomalainen rahapelitutkimus on keskittynyt peliongelmaisiin 
(ks. Taskinen 2007). Tässä tutkimuksessa on erikoisuutena myös se, että itsensä ongelmattomik-
si arvioivia pelaajia on tutkitussa joukossa ja samalla siis tarkastelussa mukana. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut saada tietoa rahapelaamisen ja lainanottamisen sekä vel-
kaantumisen suhteesta muun muassa siksi, että velkaantuminen voitaisiin entistä paremmin ot-
taa huomioon kehitettäessä rahapelaajien hoitoa. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty selvittämään 
ja kartoittamaan ylipäätään koko tätä – Suomessa täysin ennen tutkimatonta – ilmiötä. Erityi-
sesti on haluttu pureutua kahden uuden, ei vain julkisuudessa vaan myös virkamiesten ja lain-
laatijoiden piirissä keskustelua herättäneen ilmiön, pikavippien ja nettipokerin merkittävyyteen 
pelivelkaantumisessa. Varsinkin näiden kahden ilmiön ymmärtämisessä ja tulkinnassa on tu-
keuduttu kvantitatiivisen aineiston lisäksi myös kvalitatiiviseen haastatteluaineistoon.

Tutkimuksen aineistoina on tutkimusprojektissa kerätty kyselyaineisto (N 576) sekä kahdek-
santoista rahapelaamiseensa joskus velkaa ottaneen kvalitatiiviset haastattelut. Kyselyaineisto 
kerättiin internetissä keväällä ja kesällä 2007 useiden erityyppisten sivustojen kautta: niin täy-
sin avoimille suosituille keskustelufoorumeille kuin suomalaisten peliyhtiöiden, muutamien pe-
liongelmaa hoitavien tahojen kuin vielä nettipokeria pelaavien omille sivustoille. Näin pyrittiin 
saamaan vastaajiksi mahdollisimman monenlaisia rahapelaajia. 

Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää. Aineisto on kerätty netissä, sen vastaajajoukko ei 
ole tutkijoiden rajaama, ja yleistäminen olisi siksikin mahdoton ajatus, että perusjoukostakaan 
– pelaamiseensa joskus velkaa ottaneista – ei ole tietoa, ei sen laajuudesta enempää kuin muista-
kaan piirteistä. Sitä paitsi se on rajoiltaan edellä kuvatulla tavalla hieman epämääräinen joukko. 
Koska kyselyyn vastasi kuitenkin 576 velka- tai lainarahalla pelannutta tai pelaavaa erityyppistä 
ihmistä eikä mikään pelaamiseensa joskus lainarahaa käyttänyt ryhmä näyttänyt ainakaan kar-
keasti arvioiden jäävän pois näytteestä, tämän tutkimuksen tuloksia voidaan silti pitää suuntaa-
antavina. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että kaikkia mahdollisia rahapelejä pelataan myös velaksi. Osa ve-
laksi pelaajista ei katso pienten lainojen ottamista pelaamiseen silloin tällöin ongelmaksi, mutta 
osa on vakavissa ongelmissa raha-asioiden kanssa. Usein velan ottoon on ajauduttu; rahat ovat 
loppuneet pelihäviön takia ja rahaa on tarvittu lisää, joko pelaamisen jatkamiseen tai normaa-
lielinkustannusten kattamiseen. Joskus velan otto on jäänyt muutamaan kertaan, joskus se on 
ollut ”humalainen päähänpisto” (näissä etenkin pikavippiesimerkkejä), mutta verraten usein jo 
ensimmäisen vipin tai luoton otto on näyttänyt ajavan pelaajan jatkuvaan ja yhä pahenevaan 
velkakierteeseen. 

Poikkeuksen suhteessa velan oton perusteluihin, ja ehkä myös käytäntöihin, muodostavat 
nettipokerin vakavat harrastajat, peliammattilaiset tai ”puoliammattilaiset”. He ovat kertoman-
sa mukaan systemaattisesti opiskelleet pokerin peluuta ja katsovat alkuvaiheen pienten velka-
summien olleen asian kuuluvia sijoituksia tai oikeammin eräänlaisia oppirahoja, varsinkin kun 
he nyt ovat mielestään voitollisia pelaajia. Tämä ei merkitse kuitenkaan sitä, ettei joku heistäkin 
voisi joutua velkojen kanssa ongelmiin; aineistossa on esimerkki myös tästä. 

Luottohäiriömerkintä on vastaajista huomattavasti suuremmalla osuudella kuin suomalai-
silla keskimäärin. Luottohäiriömerkintäisten joukossa on, pelattujen pelityyppien paljon pelaa-
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misen näkökulmaansa katsoen, eniten rahapeliautomaatteja ”erittäin suurilla panostuksilla” pe-
laavia ja seuraavaksi eniten nettipokeria vastaavalla tavoin pelaavia. Koko tutkimusjoukossa lä-
hes 20 prosenttia kokee riskinsä saada maksuhäiriömerkinnän erittäin suureksi. Tarkasteltaessa 
erikseen eri pelejä ”erittäin suurilla summilla” pelaavia tule esiin, että kaikkia pelejä tällä tavoin 
pelaavilla pelko maksuhäiriömerkinnästä on huomattavasti suurempi kuin vähemmän pelaa-
villa. 

Käytetyistä luottomuodoista tyypillisin tässä aineistossa on luottokortin käyttäminen. Jaetul-
la kolmossijalla, sukulaisilta tai ystäviltä lainaamisen jälkeen, ovat pikavipit sekä rahan lainaa-
minen perheenjäseniltä tai puolisolta. 

Pelien ja niihin satsattujen summien tai niiden ansiosta velkaantumisten vertailua vaikeuttaa 
suuresti se, että runsaasti rahapelejä pelaavien joukko pelaa usein monta eri peliä. Eivätkä pelaa-
jat aina itsekään tiedä, mihin peleihin on uponnut mitäkin rahaa ja miten paljon. Siksi käytettyjä 
summia ja lainarahoja on kysytty vain ”mitä pelaat eniten...” tai ”arviosi mukaan huomattavan 
suuri panostus… mihin peliin?” -tyyppisillä kysymyksillä, ei eksakteja summia tavoitellen. 

Kun vastaajat arvioivat, mihin peleihin heidän panostuksensa on ”tulotasoon nähden erit-
täin suuri”, kärkisijalla oli nettipokeri, ja ”merkittävästikin” siihen panosti vielä huomattavan 
suuri joukko. Toisella sijalla olivat peliautomaatit ja kolmannella vedonlyönti PAF:n välityksellä. 
Pelit, joita pelaajat oman arvionsa mukaan pelaavat eniten lainarahalla, ovat kahden ensimmäi-
sen osalta samat: nettipokeri ja toisella sijalla raha-automaatit. 

Pikavippien ottaminen ei kuitenkaan liity tiettyjen pelien pelaamiseen vaan ennen kaikkea 
tietynlaiseen pelitapaan: siihen, että peliin satsataan erittäin suuria summia omaan tulotasoon 
nähden. Nettipokeriin käytetään keskimäärin isompia summia ja otetaan lainaa tyypillisem-
min kuin muihin rahapeleihin. Yllättävää kyllä, pikavippejä ei nettipokeriin oteta enempää kuin 
muihinkaan peleihin. Kaikkien kysyttyjen rahapelien ns. suurkuluttajat ovat ottaneet pikavip-
pejä. Kiintoisaa on, että etenkin sellaisten pelien pelaajista, joita yleensä pelataan suhteellisen 
pienillä panostuksilla, pikavippejä ottavat todella usein ne harvat, jotka pelaavat niitä suurilla 
panostuksilla tulotasoonsa nähden.   

Toisaalta tämä ei ole yllättävää siksi, että ”todella suuri panostus” (tulotasoonkin nähden) 
kolikkoautomaatteihin tai raaputusarpoihin voi olla juuri muutaman sadan euron luokkaa, sen 
verran kuin on usein tyypillisen pikavipin maksimikoko. 

Kun pelataan nettipokeria tai lyödään vetoa oikein ”olan takaa” vaikkapa ulkomaisen vedon-
välittäjän kautta, summat ovat niin suuria, että yhdellä–kahdella pikavipillä niitä ei kuitenkaan 
voi kääriä kokoon, ja tarvitaan joko suurehkoja pääomia (tai tuloja) tai luottokorttia, jonka ”li-
miitti” on tarpeeksi korkealla, tai isompia lainoja kuin pikavipit.    

Myöskään luottohäiriömerkintä ei ole tyypillisin nettipokerin pelaajien joukossa, eivätkä 
pokerinpelaajat ole aivan kärjessä edes sen saamisen pelkäämisessä. Nettipokeri onkin moni-
mutkainen peli raha-asioiden hallinnan näkökulmasta. Kvalitatiivisessa aineistossa tulee esiin, 
että monet kokevat saaneensa raha-asiansa ja pelaamisensa hallintaan nimenoman nettipoke-
rin avulla, muutamat taas ovat suistuneet nopeasti vararikkoon ja hermoromahdukseen juuri 
sen takia. 

Pikavippien otto pelaamiseen liittyy myös sukupuoleen: niiden ottaminen rahapelaamiseen 
on tyypillisempää naisten kuin miesten piirissä. Tämä liittyy osittain siihen, että naiset käyttävät 
muitakin institutionaalisia rahanlainaamistapoja pelaamiseensa enemmän kuin miehet (ainoa-
na poikkeuksena opintolaina). Taustalla voi olla osittain se, että muut taloudelliset selviytymis-
keinot kuin lainan ottaminen avautuvat naisille ja miehille eri lailla toteutettaviksi. Ilmiö ei var-
maankaan selity pelkästään tällä.  

Rahan lainaamisen ohella muita keinoja saada raha-asiansa (väliaikaisesti) taas kuntoon tai 
siedettävään pisteeseen pelihäviön jälkeen ovat tutkimuksemme mukaan muun muassa ylitöiden 
tekeminen, kavaltaminen ja varastaminen, ”nälkävyön kiristäminen” tai ”talousasioiden entistä 
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parempi hallinta”. Ehkä näistä ainakin osa on naisille vaikeampia toteuttaa kuin miehille? Esi-
merkiksi yksinhuoltajaäidin voi olla vaikeata ”kiristää nälkävyötä”, kun vastuulla on myös lasten 
nälkä. ”Mieletön ylitöiden paiskiminen” ei liene sekään siinä määrin naisroolin kuin miesroolin 
ihanteiden mukaista?  Lisäksi aineistossamme tulee esiin raha-asioiden kuntoon saattamisen ta-
poina myös pelaamisen vähentäminen, pelitauon pitäminen tai lopettaminen. (Vrt. keskustelu 
naisten nopeammasta ja vakavammasta addiktoitumisesta peleihin, ks. McKay 2005).   

Pelaamisen lopettaneet tai lopettamista yrittävät kertovat, että he eivät ole hoidossa tai mui-
den tukitoimien piirissä saaneet juuri minkäänlaista opastusta talousasioissa ja niiden takaisin 
kuntoon saamisessa. Muutama on saanut jonkinlaista apua kirkon diakoniatyön suunnalta, yksi 
on päässyt velkajärjestelyn piiriin sosiaalitoimiston avulla ja tukemana. Varsinaisista rahapelaa-
jien hoitolaitoksista ja instituutioista vain kuntoutuskeskus Tyynelä mainitaan paikkana, jossa 
näihinkin asioihin on satu apua. A- klinikoista ainakaan kukaan tutkittavamme ei ole saanut 
minkäänlaista apua talousongelmiensa kuntoon saattamiseen. 
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9  POHDINTAA: NETTIPOKERISTA, PIKAVIPEISTÄ  
JA VELKAANTuMISEN HuOMIOON OTTAMISESTA  
PELIONgELMAISTEN HOIDOSSA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää rahapeleillä velkaantumista ylipäätään, mutta 
erityisesti viime aikoina paljon puhuttaneiden nettipokerin ja toisaalta pikavippien merkitystä 
ilmiössä. Siksi keskitymme pohdinnassamme nimenomaan niihin. 

Tutkimuksemme aineistossa on sekä niitä, jotka ovat ajautuneet vakaviin talousongelmiin net-
tipokerin takia että niitä, jotka ainakin omasta mielestään ovat ongelmattomia pelaajia ja pelaavat 
joko pelkästään tai enimmäkseen nettipokeria. Taidolla ja onnella on erityinen kaksitahoinen ase-
ma pokeripeleissä: korttien jakaantuminen on yksittäisessä pelissä aina sattumanvaraista, mutta 
vain taidoiltaan parhaat pelaajat jäävät voitolle, koska nettipokerin harrastajat pelaavat kuitenkin 
yleensä satoja tai jopa tuhansia pelejä. Svartsjö et al. (2008) nimesivät tuoreessa tutkimuksessaan 
pokerin pelaamiseen suhtautumisen kaksi tapaa pelaamiseksi ”tunteella” ja pelaamiseksi ”järjellä”. 
”Tunteella” pelaavat ovat potentiaalisempia ongelmapelaajia kuin ”järjellä” pelaavat. (Emt.)

Nettipokeri on monisyinen peli eikä siitä ole helppo muodostaa yksiselitteistä mielikuvaa. 
Tämän tutkimuksen valossa nettipokeriin kuitenkin panostetaan tulotasoon nähden eniten ja 
sitä myös pelataan eniten velaksi. Nettipokerin voidaan katsoa olevan myös samalla tavalla po-
tentiaalisesti addiktoivaa kuin minkä tahansa muunkin rahapelin: sitä voidaan pelata (myös) 
nopeatempoisesti, se on välittömästi palkitsevaa ja voitto saadaan välittömästi (ks. lisää esim. 
Griffiths 1999; Svartsjö et al. 2008). 

Tämän tutkimuksen valossa on vaikeaa muotoilla mitään suosituksia nettipokerin suhteen. 
Tätä varten tutkimusta tarvitaan vielä enemmän. On kuitenkin selvää, että nettipokeri on po-
tentiaalinen pahasti(kin) velkaannuttava peli niille, joilla pelaaminen ei syystä tai toiselta pysy 
oman taloudellisen tilanteen tai omien kykyjen rajoissa. Toisille nettipokeri on kuitenkin viaton 
harrastus, jolla voi parhaassa tapauksessa myös tienata rahaa. Sitten on toki vielä heitä, jotka pe-
laavat ammatikseen.

Pelaamiseen pikavippaaminen ei liity erityisesti nettipokeriin. Pikavipit liittyvät ainakin tä-
män tutkimuksen valossa ennen kaikkea tietynlaiseen pelityyliin, jossa rahapeliä pelataan tulo-
tasoon nähden erittäin suurilla summilla. Nettipokeri ei ole ainoa tällä tavoin pelattava peli, sil-
lä tällä tavoin voidaan pelata tai käyttää esimerkiksi rulettia, vedonlyöntiä, peliautomaatteja ja 
jopa raaputusarpoja. 

Pikavippejä otetaan pelaamiseen kaikissa yhteiskunnallisissa ryhmissä ja sosiaalisissa ase-
missa; niitä ottavat pelaamiseen niin työssäkäyvät, työttömät, opiskelijat kuin eläkeläiset ja va-
rusmiehetkin, samoin kuin kotona vanhempainvapaalla olevat. Tuloluokkia tarkastellessa tule 
esiin, että huonompituloiset ottavat pikavippejä keskimäärin hieman useammin pelaamiseen 
kuin ne, joiden tulot ovat yli 2000 euroa kuussa. Kuitenkin osa parempituloisistakin on käyttä-
nyt pikavippejä pelaamisensa rahoittamiseen. 

Yllättävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että naiset käyttävät pikavippejä pelaamisensa ra-
hoittamiseen enemmän kuin miehet. Tosin naiset käyttävät enemmän myös muita kulutusluot-
toja samoin kuin luottokorttia pelaamisensa rahoittamiseen. He näyttävät turvautuvan insti-
tutionaalisiin lainanantajiin helpommin kuin miehet silloinkin kun he eivät pelaa – ainakaan 
oman arvionsa mukaan – edes erittäin suurilla summilla tulotasoonsa nähden. Ilmiö on vai-
keasti tulkittavissa. Se, että miehet käyttävät useammin juuri opintolainaa ja ystäviin ja sukulai-
siin turvautumista pelatessaan velkarahalla, ei vielä riitä selitykseksi tähän ilmiöön. Lisätutki-
musta asiasta tarvittaisiin, jotta sitä voitaisiin kunnolla tulkita. 
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Kvalitatiivisesta aineistosta piirtyvän kuvan mukaan pikavippejä otetaan pelaamiseen lähin-
nä kolmessa eri tilanteessa: pelihimo on ”päällä” ja rahaa tarvitaan lisää nopeasti, pelataan hu-
malassa tai pelaamisen takia on jo velkaannuttu siinä määrin, että pikavippejä tarvitaan aiem-
pien pelivelkojen ja niiden korkojen maksuun. Nämä tyypit liittyvät joissain tapauksissa yhteen. 
Usein yhden pikavipin otto johtaa seuraavan ja taas sitä seuraavan ottoon; muutamat pelaajat 
kuvaavatkin kvalitatiivisessa aineistossa pikavippeihin turvautumista ”hitaaksi loppuhuipentu-
maksi” matkalla kohti taloudellista katastrofia ja selvitystilaa. Muutama pelaaja kuitenkin ker-
too ”parin pikavipin oton” jääneen seurauksiltaan vähemmän dramaattiseksi, vain poikkeusti-
lanteissa (esim. lähellä palkkapäivää) tapahtuneeksi yksittäiseksi, harkituksi toimenpiteeksi.

Pikavippien käyttäminen rahapelaamiseen näyttää siis monin tavoin ongelmalliselta ja seu-
rauksiltaan usein tuhoisalta ilmiöltä. Toimenpide-ehdotuksia tämän asian suhteen ei kuitenkaan 
ole järkevää tässä antaa: rahapelaajia tuskin voi estää pikavippejä ottamasta ja on turha pohtia 
esim. tiettyjen ”pikavippivapaiden” vuorokaudenaikojen säätämistä ilmiön rajoittamiseksi, kos-
ka pelata voi mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Kuten yksi raha-asiansa turmioon lopulta pi-
kavipeillä saattanut haastateltava toteaa aineistossamme lakonisesti pikavippien mahdollisesta 
tuomittavuudesta: ”Ne firmathan toimivat Suomen lain puitteissa... Pojilla on hyvä bisnes!” Niin 
kauan kuin lainsäätäjä katsoo pikavippien kuuluvan suomalaiseen yhteiskuntaan, ei niiden otta-
mista rahapelaamiseen voida välttää. Siitä että Suomessa laki sallii toiminnan – toisin kuin mo-
nissa muissa Euroopan maissa – voi toki olla monta mieltä, samoin siitä onko tämän toiminnan 
salliminen edes Suomen muun lainsäädännön hengen mukaista (ks. Reinboth 2007). 

Tutkijan olisi turhaa esittää lainsäädäntömuutoksia. Ne ovat poliittiseen tahtoon liittyviä asi-
oita, joita virkamiehet alkavat valmistella, jos alkavat, ja joista eduskunta päättää, jos päättää. 
Samoin on ns. positiivisen luottorekisterin laita. Sellaisesta luotonantajat voisivat tarkistaa lai-
naa hakevan ihmisen muut luotot. Järjestelmä toimii Ruotsissa, mutta Suomeen sitä ei ole saatu, 
koska sitä ei ole haluttu. Ylivelkaantumisen hillitsemisessä siitä olisi selkeästi apua, samoin kuin 
pelivelkaantumisen. Tämänkin aineiston muutamat peliongelmaiset toivovat sellaista Suomeen. 
Poliittisessa tahdonmuodostuksessa ei Suomessa kuitenkaan ole kallistuttu sillekään myötämie-
lisiksi, muutamista asiaa koskeneista ehdotuksista huolimatta. 

Rahapelien aiheuttamaa velkaantumista ei ilmeisesti oteta juuri mitenkään huomioon suo-
malaisessa hoitojärjestelmässä. Aineistossamme olevat kuvaukset talousongelmiin liittyvistä 
kommenteista ja ”neuvoista” suomalaisen rahapeliongelmaisten hoitojärjestelmän piirissä ovat 
lähes surrealistisia: ketä on kehotettu kääntymään pankin puoleen ”jos taloudesta haluaa pu-
hua”, ketä taas kannustettu pelaamaan rahapelien sijaan muita pelejä, kuten Afrikan tähteä ta-
lousongelmiensa pahenemisen välttämiseksi... 

Rahapeliongelmistaan ja kammottavista veloistaan vähitellen nousemaan lähteneen Anneli 
Poutiaisen peluri-omaelämäkerrassa ”Rulettipäiväkirjassa” (2008) on karmivan konkreettises-
ti kuvattu se, miten rahapeliongelmasta toipuvan paranemisprosessia varjostavat velat, ulosot-
tokirjelmät sekä -toimenpiteet, huikeat korot jne vuosia eteenpäin, ehkä jopa loppuelämän. Ja 
myös miten valtaviin velkoihin liittyvä epätoivo voi ajaa uudestaan pelaamaan, ”retkahtamaan”. 
Siksi on käsittämätöntä, että talousongelmiin ja velkoihin liittyvät asiat ilmeisesti jätetään suo-
malaisessa rahapeliongelmaisten hoidossa lähes huomiotta.

Suosituksena suomalaiselle rahapeliongelmaisten hoitojärjestelmälle ei voi sanoa, että ”vel-
kaantumisongelma pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon hoidossa.” Pitää pikemminkin sa-
noa: se pitäisi ottaa huomioon edes jotenkin.     
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LIITE: KYSELYLOMAKE

Tekninen tieto lomakkeesta:  
n Vaihtoehtolistat olivat  ns. vetolaatikoita (hiirellä ”rullaamalla” saa vaihtoehdot esiin, vain 
yksi vaihtoehto näkyy kerrallaan)

Pelaaminen laina- tai luottorahalla

Tämä kysely palvelee Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta, joka on Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tilaama. Lisäksi aineistoa käytetään myöhemmin tutkimuksen toisen tekijän pro gra-
du-työhön. 

Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan velka- tai luottorahalla rahapelejä pelaavien pelaa-
mistapaa, luotonottoon liittyneitä olosuhteita ja pelaajien taloudellisia olosuhteita. Mikäli olet 
pistänyt rahapeleihin rahoja, jotka olet hankkinut lainaamalla tuttavilta rahaa, ottamalla kulu-
tusluottoa, tilaamalla pikavipin, käyttämällä luottokortin korollista ominaisuutta, käyttämällä 
opintoja tai muuta tarkoitusta varten otettua lainaa niin ota osaa tutkimukseen. Kyselyyn vas-
taaminen ei vaaranna millään tavalla vastaajan anonymiteettia, eli sinun henkilöllisyytesi ei tä-
män lomakkeen täyttämisen myötä tule meidän tietoomme.  

1. Syntymävuotesi (vaihtoehtoina tarjottu vuodet 1910-1995)

2.  Sukupuoli 
- nainen (1)
- mies (2)

3.  Mikä on perhemuotosi?
-  yksin asuva (myös soluasunto)(1) 
- avio- tai avoliitossa, lapseton (2)
- avio- tai avoliitossa, lapsia (3)
- yksin huoltaja (4)
- vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuva (5)
-  ”kimppakämpässä” ystävien tai sisarusten kanssa (6)
-  muu perhemuoto (7)

4.  Opiskeletko tällä hetkellä? 
- lukiossa (1)
- toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa (2)
- ammattikorkeakoulussa (3)
- yliopistossa (4)
-  muussa koulutuksessa (5) 
-  en opiskele (6)

5.  Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä?
-  kyllä (1)
-  ei (2)
-  en osaa sanoa (3)
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6.  Mikä on pääasiallinen toimintasi? Oletko…
- koululainen tai opiskelija (1) 
- palkkatyössä (2)
- yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä (3) 
- maanviljelijä (4)
- työtön tai lomautettu (5)
- varusmies - tai  siviilipalveluksessa (6)
- työharjoittelija tai työkokeilussa (7)
- sairaus, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä (8)
- äitiys- tai vanhempainvapaalla (9)
- muutoin kotityötä tekevä (10)

7.  Kuinka kuvailisit työsuhdettasi?
- täysipäiväinen vakinainen (1)
- täysipäiväinen määräaikainen (2)
- osa-aikainen määräaikainen (3)
- teen töitä satunnaisesti (4)
- en työskentele tällä hetkellä (5)
-  en osaa sanoa (6)

8.  Kuinka suuri on keskimääräinen kuukausittainen tulosi ennen veroja?
- 500 euroa tai sen alle (1)
- 501-1000 euroa (2)
- 1001-1500 euroa (3)
- 1501-2000 euroa (4)
- 2001-3000 euroa (5)
- 2001-4000 euroa (6)
-  en osaa sanoa (7)

9.  Onko asuinalueesi…
-  kaupunki/taajama-alue (1)
 - maaseutu (2)

10.  Kuinka suurena pidät rahallista panostustasi seuraaviin peleihin verrattuna taloutenne tulo-
tasoon?

-  todella suuri (1)
- merkittävä (2)
- vähäinen (3)
-  ei lainkaan (4) 
(yksi näistä vaihtoehdoista  valitaan jokaisen seur. pelin/peliryhmän kohdalla)

  1) -Vakioveikkaus, Pitkäveto, Moniveto, Tulosveto tai muu kotimainen 
    urheiluliitännäinen vedonlyönti
  2) Raaputusarvat (esim. Ässä, Casino)
  3) Lotto, Vikinglotto, Jokeri, Keno, Mitalipeli, tms.
  4) Veikkauksen ja Finntoton ravipelit
  5) Nettipokeri
  6) Peliautomaatit (esim. Videopokeri, Hedelmäpeli, Pajatso)
  7) Peliautomaatit kasinolla
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  8) Pöytäpelit kasinolla
  9) Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli muualla kuin kasinolla
  10) Vedonlyönti  ulkomaille  kuten Centerbet, SSP Overseas Beting, 
    William Hill, Landbrokers
  11) Vedonlyonti Ahvenanmaalle (PAF)
  12) Yksityinen vedonlyönti  ja/tai korttipeli rahasta

11.  Millaisella lainalla tai luotolla olet pelaamistasi rahoittanut?
kyllä (1); 
ei (2);
(jompikumpi merkittävä jokaisen tarjotun vaihtoehdon kohdalla)

  1) puolisolta tai perheenjäseneltä lainatulla rahalla
  2) sukulaisilta tai ystäviltä lainatulla rahalla 
  3)  opintolainalla
  4)  pankista haetulla kulutusluotolla 
  5)  luottokortin korollista ominaisuutta käyttäen
  6)  pikavipillä (haettu tekstiviestillä tai nettilomakkeella, alle 2 kk maksuaikaa) 
  7)  muulla kuin pankin myöntämällä kulutusluotolla, ahettu lomakkeella, 
    liitteenä palkka- ja/tai verotiedot (esim.  GE-money, hetilainaa.fi; ellos-laina)

12.  Mihin rahapeleihin olet käyttänyt eniten velka- tai luottorahaa?
A)  eniten
B)  toiseksi eniten
C)  kolmanneksi eniten (valitse yksi vaihtoehto  A:lla, yksi B:llä ja yksi C:llä)
 
  1) en ole pelannut velaksi    
  2) Vakioveikkaus, Pitkäveto, Moniveto, Tulosveto tai muu kotimainen 
    urheiluliitännäinen vedonlyönti
  3)  Raaputusarvat (esim. Ässä, Casino) 
  4)  Lotto, Vikinglotto, Jokeri, Keno, Mitalipeli tms.
  5)  Veikkauksen ja Finntoton ravipelit
  6)  Nettipokeri
  7)  Peliautomaatit (esim. Videopokeri, hedelmäpeli, Pajatso)
  8)  Peliautomaatit kasinolla
  9)  Pöytäpelit kasinolla
  10) Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli muualla kuin kasinolla
  11) Vedonlyönti  ulkomaille kuten Centerbet, SSP Overseas Betting, 
    William Hill, Ladbrokers
  12) Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF)
  13) Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahasta

13.  Jos olet joutunut tilanteeseen, jossa pelasit enemmän kuin sinulla oli varaa ja hävisit, niin mi-
ten paikkasit tilannetta? ...........................................................................................................................

(avovastaus; rajoittamaton tila) 

14.  Onko sinulla maksuhäiriömerkintä?
- kyllä (1)
- ei (2)
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15.  Kuinka suureksi arvioit riskisi saada maksuhäiriömerkinnän asteikolla 1-5?
- ei riskiä (1)
- (2) (ei verbaalista ilmaisua tästä 5:seen,  kyseessä ”akseli”)
- (3)
- (4)
- korkea riski (5)

16.  Oletko turvautunut velkaneuvonnan apuun tai etsinyt muualta apua velkaantumiseen? 
-  kyllä (1)
-  ei (2)

17.  Oletko kokenut pelaamistasi koskaan ongelmaksi? Kuvaile kokemustasi rahapelaamisen hal-
linnassa pysymisestä tai ongelmaksi muodostumisesta!......................................................................

(avovastaus; rajoittamaton vastaustila)

18.  Oletko hakenut apua pelaamiseen tai siihen liittyviin ongelmiin? Millaisia kokemuksia si-
nulla on avun löytämisestä?.....................................................................................................................

(avovastaus; rajoittamaton tila)   

LOPPU
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