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Saatteeksi 

Suomalainen rahapelijärjestelmä muodostuu kolmesta rinnakkaisesta valtion ohjaamasta yksin-
oikeudesta. Järjestelmän ensisijainen tarkoitus on pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy. 
Rahapelaamiseen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina nousseet yhä julkisemman keskustelun 
kohteeksi. Suomessa on vuonna 2007 suoritetun väestökyselyn mukaan 42 000–130 000 henki-
löä, joilla on ongelmia rahapelaamisen kanssa. Kun mukaan vielä luetaan heidän lähipiirinsä, 
koskettavat peliongelmat melkoista joukkoa suomalaisia. Viime vuosina tehtyjen selvitysten 
mukaan tuki- ja hoitopalveluita on rahapeliongelmaisten ja heidän läheistensä saatavilla sattu-
manvaraisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on tältä osin uusien haasteiden edessä 
niin perus- kuin erityispalveluissakin. 

A-klinikkasäätiön hankkeessa kehitettiin rahapeliongelmaisille yhteisöllistä avohoitomenetel-
mää vuosina 2005–2007. Toiminnan arviointi julkaistaan tässä raportissa. Raportti koostuu tutkija 
Jukka Ahosen1 kirjoittamasta Rapeli-mallin sisäisestä arvioinnista, sosiaali- ja terveysministeriön 
toimeksiannosta tehdystä Rapelin ulkoisesta arvioinnista, jonka suoritti johtava konsultti Isto 
Halinen FCG Efeko Oy:stä, sekä kirjoittajien yhteisestä osuudesta.

Arviointi on tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Koska rahapeliongelmaisten hoidon kehit-
täminen on maassamme varsin uusi toiminta-alue, päädyttiin Rapeli-hankkeen osalta varmista-
maan arviotiedon kertyminen sekä sisäisen arvioinnin että ulkoisen arvioinnin keinoin. Vaikka 
arviointien jotkut osiot ovat päällekkäisiä, ne päädyttiin julkaisemaan yhdessä. Tämä mahdollistaa 
lukijalle sisäisen ja ulkoisen arvioinnin peilaamisen toisiinsa ja avaa näkökulmia menetelmän 
kehittämiseen ja asiakkaiden tilanteen muutosten analysointiin toisaalta asiakkuusprosesseissa 
mukana olleen kirjoittajan ja toisaalta hankkeen ulkopuolisen tutkijan näkökulmasta.

Hankkeen sisäinen arviointi on osa prosessia, jossa pyritään jo hankkeen toimintavaihees-
sa käyttämään arviointia osana toiminnan kehittämistä. Ulkoisen arvioinnin toteuttamisella 
varmistetaan projektin toimijoista riippumattoman tahon päätelmät projektin toiminnasta ja 
tuloksellisuudesta. Parhaimmillaan sisäinen ja ulkoinen arviointi täydentävät toisiaan ja yhdessä 
muodostavat hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle edelleen. 

Suomessa peliongelmaisia on hoidettu pääasiassa joissakin päihdepalvelujen erityispalveluis-
sa. Apua haetaan myös mielenterveyspalveluista sekä esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnasta. 
Apua saatetaan hakea usealta eri taholta, sillä suurella osalla rahapeliongelmaisia on talousvaikeuk-
sien lisäksi mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Lisääntyvän pelaamisen myötä palvelutarve 
kasvaa entisestään eikä siihen vastaamista voi jättää yksin järjestökentän hoidettavaksi. Palvelujen 
organisointi peliongelmaisille ja heidän läheisilleen asettaa suuria haasteita erityisesti kunnille. 
Ongelman tunnistaminen, tukirakenteiden luominen ja tarpeen mukaisen hoidon järjestäminen 
on kuntien vastuulla. Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen lisäksi rahapeliongelmaisten hoito 
tulee pitää mielessä suunniteltaessa kunta- ja palvelurakenneuudistusta ja tulevaisuuden integroi-
tuvia palvelujärjestelmiä. Erityispalvelujen lisäksi peruspalvelujen valmiuksia on vahvistettava. 

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisenä tehtävä on seurata ja ehkäistä rahapelaamiseen 
liittyviä haittoja. Stakesin tehtävänä on koordinoida pelihaittojen ehkäisyä ja palvelujärjestelmän 
kehittämistä. Osana tätä toimintaansa Stakes pyrkii vahvistamaan tietoperustaa rahapelihaitoista ja 
niiden ehkäisystä ja hoidosta. Pelihaitat-teemalla Stakesin sarjoihin kootaan keskeisiä pelihaittojen 
ehkäisyä ja hoitojärjestelmän kehittämistä tukevia julkaisuja. Ne voivat olla keskustelunavauksia, 
perusselvityksiä tai tutkimusraportteja. 

Pelihaitat-julkaisuina on tähän mennessä ilmestynyt Stakesin toimeksiannosta tehdyt sel-
vitykset Suomen rahapelijärjestelmästä, nuorten rahapelaamisesta ja ongelmallisen pelaamisen 
vaikutuksista läheisiin sekä kaksi STM:n toimeksiantoina tehtyä raporttia, katsaus etärahapelien 
�	 Jukka	Ahonen	työskenteli	Rapeli-hankkeessa	projektisihteerinä	ja	siirtyi	tutkijaksi	vuoden	2008	alusta.
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sääntelymahdollisuuksiin ja tämä uusin, yhteisöllisen avohoitomallin arviointi. Yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn kanssa ylläpidettäville verkkosivuille 
www.stakes.fi/pelihaitat kootaan näiden lisäksi runsaasti muuta työntekijöitä tukevaa tietoa ja 
työvälineitä. Vuonna 2008 Stakes tuottaa täydennyskoulutuskokonaisuuden vahvistamaan työn-
tekijöiden osaamista rahapelihaittoihin liittyvissä kysymyksissä.

Helsingissä 5.5.2008

Kari Haavisto Saini Mustalampi
Neuvotteleva virkamies Kehittämispäällikkö
Haittojen ehkäisemisen ryhmä Rahapelihaittojen ehkäisyn ja 
STM  hoitojärjestelmän kehittäminen
   Stakes 
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Tiivistelmä

Jukka Ahonen ja Isto Halinen. Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin 
kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset. Stakes, Raportteja 12/2008. 100 sivua, hinta 20 €. 
Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2146-8

Raportissa kuvataan rahapeliongelmaisille tarkoitetun avohoitoyhteisön kehittämistä ja vaiku-
tuksia toipumisen tukemisessa. Rapeli-avohoitoyhteisö oli kolmivuotinen (2005–2007) ongelma-
pelaajien hoitomenetelmän kehittämishanke, jossa yhdistyivät pelaamiseen hallintaan tähtäävä 
koulutus ja yhteisöhoitomenetelmä.

Avohoitoyhteisön arviointiraportti koostuu kahdesta erillisestä osasta. Sisäisessä arvioinnissa 
kuvataan, mitä tarkoittaa yhteisödynamiikan hyödyntäminen toipumisen voimavarana ja esitetään 
kootusti asiakkailta hoidon eri vaiheissa kerätty tieto. Osio perustuu Rapeli-yhteisön kehittäjien 
käytännön kokemuksiin ja on samalla hankkeen loppuraportti. Ulkoisessa arvioinnissa vastataan 
tämän esimerkin perusteella kysymyksiin: millaisia vaikutuksia yhteisömallilla on rahapeliongel-
maisten kokemana, ulottuvatko nämä vaikutukset myös itse pelikäyttäytymisen muutokseen ja 
millaisia tekijöitä huomioimalla hoitovastetta voidaan tehostaa? Vaikutusten arviointi perustuu 
ennen ja jälkeen -asetelman mahdollistamaan muutosanalyysiin. Selvityksessä on käytetty hoidon 
myötä karttunutta hoitoaineistoa sekä erilliskyselyjä. 

Sisäinen arviointi on kirjoitettu hoitotahoille, joissa pohditaan rahapeliongelmaisten hoidon 
toteuttamisen peruskysymyksiä. Tulokseksi saatiin kuvaus siitä, mitä yhteisödynamiikan hyö-
dyntäminen peliongelmaisten hoidossa voi olla. Tulokset perustelevat kehittämistyön jatkamista, 
koska projektin yhteydessä kehitetty malli selvästi auttaa peliongelmaisia.

Ulkoisessa arvioinnissa myönteinen hoitovaste todettiin koko aineiston tasolla. Asiakkaat 
kokivat toipumisen myönteisiä vaikutuksia erityisesti henkisellä ja psykologisella ulottuvuudella. 
Hoitovasteen saavuttamiseksi keskeistä kuitenkin on hoidon kesto, erityisesti miesasiakkaiden kes-
kuudessa. Myös pelitottumuksilla on yhteys hoitovasteeseen. Rahapeliautomaattien pelaamisesta 
on verrattuna muihin peleihin vaikeampaa luopua. Selvityksessä seurattiin myös muiden julkisten 
palveluiden yhtäaikaista käyttöä. Rapeli-hoito ei vähentänyt eikä lisännyt muiden palveluiden 
käyttöä. Osa asiakkaista käytti samanaikaisesti kunnallisen terveydenhuollon, sosiaalitoimen 
sekä erillisiä päihdehuollon palveluja.

Avainsanat: peliriippuvuus, rahapelit, haitat, hoito, avohoito, yhteisöterapia, hoitovaste, arviointi
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Sammandrag

Jukka Ahonen och Isto Halinen. Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin 
kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset [Öppenvårdskollektiv som stöd för personer som 
har problem med penningspel – utveckling av modellen samt kollektivvårdens effekter]. Stakes, 
Rapporter 12/2008. 100 sidor, pris 20 €. Helsingfrors 2008. ISBN 978-951-33-2146-8

I rapporten beskrivs utvecklandet av ett öppenvårdskollektiv för personer som har problem 
med penningspel och vilka effekter det haft på att stödja tillfrisknande. Öppenvårdskollektivet 
Rapeli var ett treårigt projekt (2005–2007), i vilket man utvecklade en vårdmetod för personer 
med spelproblem. Man kopplade ihop en metod för kollektivvård med utbildning i att kunna 
hantera spelande.

Utvärderingsrapporten om öppenvårdskollektivet består av två separata delar. I den interna 
utvärderingen beskrivs vad som avses med att använda kollektivdynamik som resurs vid till-
frisknande. Dessutom presenteras i samlad form de data som samlats in från klienterna i olika 
vårdskeden. Avsnittet bygger på de praktiska erfarenheter kollektivet Rapelis utvecklare har och 
är samtidigt projektets slutrapport. I den externa utvärderingen besvaras på grundval av detta 
exempel vilka effekter kollektivmodellen har när man ser ur deras perspektiv som har problem 
med penningspel, om effekterna också berör det förändrade spelbeteendet och vilka faktorer som 
ska uppmärksammas för att effektivera terapisvaret. Utvärderingen av effekterna bygger på en 
förändringsanalys, som genomförts enligt konstellationen före och efter. I utredningen har man 
använt data som fåtts via vården och uppföljande förfrågningar efter vården. 

Den interna utvärderingen har skrivits för vårdinstanser som dryftar grundläggande frågor 
om verkställandet av vård för personer med spelproblem. Resultatet är en beskrivning av vad 
användning av kollektivdynamik förutsätter inom vård för personer med spelproblem. Resulta-
ten motiverar att man fortsätter med utvecklingsarbetet, eftersom den modell som togs fram i 
anslutning till projektet tydligt hjälper personer med spelproblem.

I den externa utvärderingen kunde ett positivt terapisvar konstateras i hela materialet.  Klien-
terna upplevde särskilt i mentalt och psykologiskt hänseende positiva effekter vid tillfrisknandet. 
Av stor vikt för ett terapisvar är längden på vården, särskilt när det gäller manliga klienter. Det 
finns också en koppling mellan spelvanorna och terapisvaret. Att sluta spela på penningautomater 
är svårare än att sluta spela andra spel. I utredningen följde man också upp samtidigt utnyttjande 
av andra offentliga tjänster. Rapeli-vården varken minskade eller ökade utnyttjandet av andra 
tjänster. En del av klienterna utnyttjade samtidigt den kommunala hälso- och sjukvårdens, so-
cialförvaltningens och missbrukarvårdens tjänster.

Nyckelord: spelberoende, penningspel, skadeverkningar, vård, öppenvård, kollektivterapi, tera-
pisvar, utvärdering
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Abstract

Jukka Ahonen and Isto Halinen. Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin 
kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset [Non-Residential Community Therapy in Support of 
Problem Gamblers. Developing a Model and Assessing Outcomes]. STAKES, Reports 12/2008. 
pp. 100, price € 20. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2146-8

The report describes the development of a non-residential therapeutic community for people 
with gambling problems and the outcomes of the therapy in supporting recovery. Methods 
for the treatment of problem gamblers were developed within the three-year Non-Residential 
Therapeutic Community (RAPELI) (2005–2007) project, which combined workshops aimed at 
controlling one’s own gambling and a method of community therapy.

The evaluation report on the therapeutic community consists of two parts. First, an internal 
evaluation, which is the final report of the project, describes what is meant by the utilisation of 
community dynamics as a resource in recovery. It is based on practical experiences gained by 
the developers of the therapeutic community. Second, in the light of this example, an external 
evaluation examines what perceptions problem gamblers have of the outcomes of the community 
model, whether these outcomes can be seen as changes in their gambling behaviour and what 
factors should be taken into account in order to improve the response to treatment.

The external evaluation of outcomes is based on an analysis of change allowed by the pre- 
and post-intervention design. The report draws on material obtained during the course of the 
treatment and specific questionnaires. 

The internal evaluation was drawn up for those who deal with the basic issues related to 
providing treatment for problem gamblers. Accordingly, it describes the preconditions for making 
use of community dynamics within the treatment of problem gamblers. The findings speak for 
the continuation of development work because the model developed in the project is clearly 
helpful to problem gamblers.

In the external evaluation, a positive response to treatment was observed at the level of 
the entire material. The positive effects on recovery were perceived by clients particularly along 
the mental and psychological dimension. However, the duration of treatment is a key factor in 
achieving response, particularly among male clients. Gambling habits are also associated with 
the response to treatment. Compared with other types of gambling, it is more difficult to give 
up gambling with slot machines. An analysis of the simultaneous use of other public services 
revealed that the community therapy neither reduced nor increased other service use. Some of 
the clients simultaneously used municipal health and social care services, as well as specialised 
substance abuse services.

Keywords: gambling addiction, gambling games, harms, treatment, non-residential treatment, 
community therapy, response to treatment, evaluation
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1 HANKKEEN TAUSTA JA RAPORTIN TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö teetti keväällä 2003 rahapelitutkimuksen, jossa selviteltiin muun 
muassa peliongelman yleisyyttä Suomessa. Väestöstä 1–1,5 prosentin arvioitiin kuuluvan ra-
hapelaamisen riskiryhmään. Selvityksen jälkeen annetussa ministeriön tiedotteessa todettiin 
tarpeelliseksi liittää rahapelimarkkinoiden kehittymiseen myös avoin keskustelu rahapelaamisen 
haitoista (Rahapelitutkimus 2003, 13; Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 131/2003).

Vuonna 2004 sosiaali- ja terveysministeriön ja A-klinikkasäätiöön kuuluvan Hietalinna-
yhteisön edustajien välisissä keskusteluissa syntyi ajatus kokeilla yhteisöhoidon vaikutusta 
rahapeliongelmaisiin. Raha-automaattiyhdistys myönsi A-klinikkasäätiölle avustuksen Hieta-
linna-yhteisön alaisuudessa toteutettavalle Avohoitoyhteisö ongelmapelaajien hoitomenetelmänä 
-projektille. Hankkeelle annettiin nimeksi Rapeli-yhteisö. Toimitilat saatiin Helsingin A-klinikan 
entisistä tiloista Siltasaarenkadulta. Henkilökuntaan kuului neljä projektityöntekijää ja projekti-
sihteeri. Henkilökunnan koulutus aloitettiin huhtikuussa 2005 ja asiakkaiden vastaanotto saman 
vuoden elokuussa.

Hankkeen perusteluissa todettiin kokeilu tarpeelliseksi, koska teetetyn selvityksen pohjalta 
pääkaupunkiseudulla arvioitiin olevan noin 10 000 riskiryhmään kuuluvaa rahapelaajaa. Oletettiin 
myös, että peliongelmaisten hoitoon hakeutumisen kynnystä nosti merkittävästi hoitomahdol-
lisuuksien sijoittuminen päihdeongelmaisille tarkoitettuihin yksiköihin ja laitoshoidon osalta 
etäälle pääkaupunkiseudulta. 

Projektin tavoitteiksi määriteltiin suunnitella, kehittää ja kokeilla ongelmapelaajille sovellettua 
avoyhteisön mallia, jossa ongelmaa tarkastellaan Hietalinna-yhteisössä käytettävän nelijakoajat-
telun pohjalta. Siinä riippuvuutta lähestytään henkiseltä, psykologiselta, sosiaaliselta ja fyysiseltä 
kannalta. Hoidon ytimeksi määriteltiin peliongelmaisten asiakkaiden ja heidän omaistensa it-
searviointi ja palaute koulutuksen ja vertaisryhmän avulla. Mallin kehittämisen oheistuotteena 
suunniteltiin toteuttaa 100–200 peliongelmaisen ja läheisen hoito.

Rapeli-kokeilua ohjaamaan koottiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana oli 31.10. 2006 asti 
A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Rauno Mäkelä ja sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön 
ylitarkastaja Kari Haavisto. Jäseninä ohjausryhmään kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriön 
ylitarkastaja Janne Peräkylä (31.8.2006 asti), A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Lasse Murto, 
Tyynelän kuntoutuskeskuksen toiminnanjohtaja Jyrki Koskela, A-klinikkasäätiön johtava ylilää-
käri Pekka Heinälä (Rauno Mäkelän jäätyä eläkkeelle), tutkija Outi Harju-Koskelin Järvenpään 
sosiaalisairaalasta (1.12.2006 asti) sekä johtaja Katriina Pajupuro ja suunnittelija Yrmy Ikonen 
Hietalinna-yhteisöstä. Ohjausryhmän sihteerinä toimi Rapeli-yhteisön projektisihteeri Jukka 
Ahonen.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi koulutus- ja konsultointiyhtiö Efeko Oy:lle tehtäväksi 
suorittaa Rapeli-yhteisön ulkoisen arvioinnin. Arviointi suoritettiin kolmivaiheisena, ja sen ta-
voitteet tarkentuivat prosessin aikana. Ulkoisen arvioinnin loppuraportin keskeisiksi teemoiksi 
nousivat lopulta Rapeli-yhteisön asiakasprofiilien hahmottelu, hoidossa koetut vaikutukset sekä 
mahdolliset vaikutukset yhteiskunnallisiin kustannuksiin, mikäli Rapeli-mallin kaltaista hoito-
mahdollisuutta tarjottaisiin vakiintuneena mallina.

Myös Rapeli-yhteisön sisäisen arvioinnin tavoitteet ”elivät” projektin etenemisen myötä 
ja tarkentuivat suhteessa ulkoisen arvioinnin päämääriin. Ohjausryhmän määrittelyn mukaan 
tavoitteena kuitenkin koko ajan oli, että sisäinen arviointi sekä tukisi että täydentäisi ministeriön 
tilaamaa ulkoista arviointia. Tästä näkökulmasta sisäisen arvioinnin tärkeimmiksi tehtäviksi 
nousivat hoitomallin tarkempi kuvaus ja kokeilussa kerätyn asiakaspalautteen tiivistys.1 
�	 Rapeli-yhteisön	loppuraportti	on	julkaistu	A-klinikkasäätiön	sarjassa.	Ahonen,	Jukka:	Rapeli-yhteisön	loppuraportti.	A-
klinikkasäätiön	monistesarja	nro	60.	A-klinikkasäätiö	2008.



1�

Osa I   Rapeli-yhteisön loppuraportti

Stakes, Raportteja 12/2008

2 PELAAMINEN JA PELIONGELMAISTEN HOITO     
 SUOMESSA

Rahapelijärjestelmä 

Suomen yksinoikeusjärjestelmässä toimii valtion ohjaussuhteessa kolme rinnakkaista pelinjär-
jestäjää: valtion osakeyhtiö Veikkaus Oy, julkisoikeudellinen Raha-automaattiyhdistys (RAY) 
ja Fintoto Oy, joka on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen Hippos Oy:n 
kokonaan omistama osakeyhtiö. Valtion ohjaussuhteen keskeisenä perusteena on pelaamisesta 
aiheutuvien sosiaalisten haittojen ehkäiseminen.

Veikkaus Oy:n tehtävänä on järjestää raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä 
luotettavasti ja monipuolisesti. Sen tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, 
taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Raha-automaattiyhdistys harjoittaa raha-automaatti-, kasi-
nopeli- ja pelikasinotoimintaa. Sen tuotto jaetaan avustuksina terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia 
edistäville kansalaisjärjestöille. Fintoto Oy järjestää, myy ja markkinoi totopelejä. Sen tuotto 
tilitetään maa- ja metsätalousministeriölle, joka myöntää varoista avustuksia hevoskasvatuksen 
ja hevosurheilun edistämiseen. 

Rahapelaaminen

Suomalaiset pelaavat melko paljon. Viikoittain suomalaisista pelaa rahapelejä noin 40 prosenttia. 
Suosituimmat pelit ovat lotto, raha-automaatit ja erilaiset raaputusarvat. Pelaajat käyttävät pelaa-
miseen keskimäärin 13 euroa viikossa. Vähintään kaksi kertaa kuukaudessa pelaavat käyttävät 
pelaamiseen noin 137 euroa kuukaudessa, mikä on noin 5,2 prosenttia heidän nettotulojensa 
kokonaismäärästä. Miehet pelaavat kulutetusta rahasta noin 80 prosenttia. Suurkuluttajien 
määrä on melko pieni, mutta he pelaavat sitäkin rajummin: 5 prosenttia pelaa puolet peleihin 
kulutetuista rahoista. 

Viime vuosina rahapelaamisen mahdollisuudet ovat huomattavasti lisääntyneet ennen 
kaikkea internetin myötä. Erityisesti huomiota on saanut osakseen nettipokeri, joka on noussut 
paikasta ja ajasta riippumattoman pelaamisen tunnetuimmaksi symboliksi. Kehitys on uusien 
pelimuotojen ohella merkinnyt myös kotimaisesta pelijärjestelmästä riippumattomien toimijoiden 
nousua kilpailemaan suomalaisten pelieuroista. Samalla on noussut esiin kysymys toiminnan 
valvottavuudesta. Valvonnan laatu on suomalaisessa järjestelmässä pyritty takaamaan sekä vi-
ranomaiskontrollilla että pelinjärjestäjien omalla valvonnalla. 

Ongelmallinen rahapelaaminen

Vuonna 2007 toisen kerran toteutetussa rahapelitutkimuksessa suomalaista ongelmapelaamista 
kartoitettiin The South Oaks Gambling Screen (SOGS-R) -kysymyspatteriston avulla. Kyselyn 
perusteella arvioitiin ryhmä, jolla on viimeisen vuoden aikana ollut ”ongelmia pelaamisensa 
kanssa” tai ”todennäköinen peliriippuvuus” (SOGS-R:n mukaan kolme riskipistettä tai enemmän), 
noin 130 000 kansalaisen suuruiseksi. Tämä ryhmä pelaa noin kolmanneksen nettotuloistaan. 
Ryhmään, joka luokittuu ”todennäköisesti peliriippuvaisiksi”(SOGS-R:n mukaan viisi riskipistettä 
tai enemmän), kuuluu noin 42 000 henkilöä. Sen osuus koko väestöstä on noin 1 prosentti, mutta 
osuus pelikulutuksesta noin kymmenesosa. 
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Ongelmallista rahapelaamista esiintyy monentasoisena. Pahimmillaan se aiheuttaa vakavia 
psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. On vaikeata vetää selvää rajaa ongelmapelaamisen ja peliriippu-
vuuden välille, vaikka peliriippuvuuden eli -himon perusluonne onkin kahdessa kansainvälisesti 
käytössä olevassa tautiluokituksessa (ICD-10 ja DSM-IV) määritelty melko selvästi: haittoja 
aiheuttava pelaaminen jatkuu haittojen kasvusta ja moninaistumisesta huolimatta. 

Hoito

Peliongelmaisia hoidetaan Suomessa sekä päihde- että mielenterveyspalveluissa. Ongelman 
takia voi hakeutua hoitoon a-klinikoille, mielenterveystoimistoihin, kriisikeskuksiin, sosiaali-
toimistoihin, terveyskeskuksiin, psykiatrian poliklinikoille, seurakuntien diakoniatyöntekijöille, 
laitoshoitoon (erityisesti Tyynelän ja Kouvolan kuntoutuskeskukset) tai vertaisryhmiin (erityisesti 
Gamblers Anonymous -ryhmät).

Peliongelmaisten avohoito on julkisella sektorilla toteutettu yleensä A-klinikoilla. Huomi-
onarvoista on kuitenkin, että merkittävä osa päihdehuollossa tavatuista peliongelmaisista asioi 
muissa erityispalveluissa, muun muassa päiväkeskuksissa ja asumispalveluissa. Tuntuva osa päih-
dehuollossa toteutetusta peliongelmaisten hoidosta on ollut kasaantuneen moniongelmaisuuden 
ja huono-osaisuuden hoitoa. Viime aikoina on virinnyt jonkin verran keskustelua siitä, sulkeeko 
peliongelmaisten hoidon toteuttaminen pääasiallisesti päihdehuollossa hoidon ulkopuolelle sel-
laisia pelaajia, joilla ongelma ei ole selvästi kytköksissä päihde- tai moniongelmaisuuteen.

Taloudellisiin ongelmiin ja velkoihin ongelmapelaaja voi hakea apua esimerkiksi kuntien 
velkaneuvonnasta, sosiaalitoimistoista, seurakunnista tai Takuu-Säätiöstä. Valtakunnallinen 
auttava puhelin Peluuri puolestaan tarjoaa tietoa ja tukea peliongelman hoitamiseen. (Ks. www.
stakes.fi/pelihaitat ja Suomalaisten rahapelaaminen 2007.)
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3 PROJEKTIIN SISÄLTYVÄN HOITOMALLIN TAUSTA JA   
 PERIAATTEET

Rapeli-projektin toteuttanut vuonna 1987 perustettu Hietalinna-yhteisö tarjoaa päihteiden vää-
rinkäyttöön ja riippuvuusongelmiin liittyviä hoito- ja asiantuntijapalveluja Helsingissä. Yhteisössä 
annetaan ympärivuorokautista lääkkeetöntä vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hietalinna-yhteisön 
hoitoideologiset juuret ovat huumeiden käyttäjien hoitoon erikoistuneiden terapeuttisten yhtei-
söjen kansainvälisessä perinteessä. Hietalinna on kuitenkin profiloitunut suomalaisiin oloihin 
erikoistuneeksi yhteisöksi, jonka toteuttamaan hoitoon ovat vaikuttaneet paljon alun perin yksi-
löterapiaan omaksutut lähestymistavat, erityisesti lyhytterapeuttiseen ajatteluun liittyvä ratkaisu- 
ja voimavarakeskeisyys. Sen ohella hoidon kulmakiviä ovat päihdeongelman kokonaisvaltainen 
käsittely henkiseltä, psykologiselta, fyysiseltä ja sosiaaliselta kannalta, ryhmätyöskentely, perhe- ja 
verkostotapaamiset sekä toistuva yhteisöllisyyskoulutus. Viime vuosina on nimenomaan hoitoon 
liittyvän koulutuksen, arvioinnin ja tutkimuksen merkitystä alettu painottaa yhteisön toiminnassa. 
(Ks. www.hietalinna.fi.) 

Rapeli-yhteisössä käytettyjen hoidollisten menetelmien periaatteet omaksuttiin Hietalin-
na-yhteisöstä, mutta projektissa kehitetyn mallin sisältö ja painotukset muuttuivat kuitenkin 
merkittävällä tavalla sekä toisenlaisen asiakaskunnan että projektille määriteltyjen tavoitteiden 
vuoksi. Rapeli-yhteisön tehtävänä oli kehittää ja kokeilla avohoitoyhteisömallin käyttöä rahape-
liongelmaisten hoitomenetelmänä sekä seurata hoidon vaikutuksia. Keskeisenä työkaluna näiden 
tehtävien toteuttamisessa oli arviointi, joka kohdistui yhteisön toiminnallisiin rakenteisiin ja 
hoidon kokemukselliseen sisältöön, sekä asiakkaiden ja heidän peliongelmansa laatua kartoitta-
vien tietojen keräämiseen.

Projektin arviointitehtävä muodosti suuremman kehyksen itsearvioinnille, jota asiakkaat 
suorittivat aktiivisesti hoidon kaikissa vaiheissa. Asiakkaat käyttivät arvioinnin tukena henkilö-
kohtaista itsearviointivihkoa ja vastasivat lisäksi sekä päivittäisiä että viikoittaisia kokonaisuuksia 
kartoittaviin kysymyksiin. Yhtenä yhteisön toiminnallisten rakenteiden tavoitteena oli tuoda 
itsearvioinnin tulokset mahdollisimman laajasti myös vertaisryhmän käsiteltäväksi. Itsearviointi 
ja vertaistuki liittyivätkin mallissa kiinteästi yhteen. Yhteisöhoidon taustaolettamuksien mukaan 
vasta asioiden jakaminen mahdollistaa yksilön muutoksen syvemmällä tasolla. Ryhmän katso-
taan sekä tuottavan muutoksia, osallistuvan muutokseen että vahvistavan liikkeelle lähtenyttä 
muutosprosessia (yhteisöhoidosta ks. esim. De Leon 2000; Kooyman 1992).

Itsearvioinnin ja vertaistuen lisäksi myös itse yhteisöllisyyttä pidetään yhteisöhoidon vii-
tekehyksessä hoidollisena menetelmänä. Tiivistetysti ilmaistuna yhteisöllisyys on sosiaalinen 
oppimisen malli, jossa korostuu vastuullinen käyttäytyminen itseä ja yhteisöä kohtaan. Yhteisö-
hoidossa itse hoidon toteuttaminen on asiakkaiden tehtävä. Henkilökunnan tärkein tehtävä on 
kantaa kulttuuria eli huolehtia yhteisesti sovittujen toimintalinjojen, arvolähtökohtien ja usko-
musjärjestelmien vaalimisesta. Lähtökohta rikkoo jossakin määrin perinteistä terapia-asetelmaa, 
jossa terapeutilla oletetaan tietämyksensä perusteella olevan laajempi ymmärrys käsiteltävänä 
olevasta ongelmakentästä kuin asiakkaalla.

Rapeli-yhteisössä edellä mainittu tarkoitti ennen kaikkea sitä, että koulutuksellisissa vertais-
ryhmissä ja erilaisissa haastatteluissa vastuu tilanteiden sisällöllisestä toteuttamisesta annettiin 
mahdollisimman paljon asiakkaiden hoidettavaksi. Henkilökunnan tehtävänä oli esitellä teemat 
ja niihin liittyvät tehtävät ja toimia sen jälkeen keskustelu- ja tunneprosesseja ohjaavina henkilöi-
nä sekä huolehtia siitä, että päivittäiset kokonaisuudet sujuivat sovittujen toimintaperiaatteiden 
ja aikataulujen mukaan. Työnohjauksellinen rooli katsottiin perustelluksi myös sen takia, että 
uskottiin ilman ohjausta ja neuvontaa tapahtuvan vertaistoiminnan suurimpina riskeinä olevan 
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kyvyttömyys erottaa omaa toipumista muiden toipumisprosessista tai taipumus yliarvioida omaa 
auttamiskykyä tai -velvollisuutta.

Merkittävimmän osuuden Rapeli-mallissa muodostivat päivittäiset koulutuskokonaisuudet. 
Rapeli-yhteisön toimintaa suunniteltaessa syntyi ajatus, että vertaistukea ja koulutuksellista työ-
otetta korostava yhteisö voisi hoito-ohjelmassaan käyttää hyväksi päihdehuollon työntekijöiden 
koulutuksessa käytettyjä koulutuskokonaisuuksia. Rapeli-yhteisön henkilökunnan kaksi kuukautta 
kestäneellä alkukoulutusjaksolla käytiin läpi seitsemän A-klinikkasäätiön ja Hietalinna-yhteisön 
koulutuksissa käytettyä koulutuspakettia, joiden kolme pääteemaa olivat hoitotyön perus- ja eri-
tyistaidot, riippuvuus ja yhteisöhoito sekä vuorovaikutustaidot ja ryhmätyön periaatteet. Lisäksi 
koulutukseen sisältyi rahapeleihin liittyvä perehdyttämisjakso.

Alkukoulutuksen ja koko projektityöskentelyn ajan koulutuspaketteja hiottiin erityisesti 
peliongelmaisten vertaisryhmän tarpeisiin. Alkuun koulutuskokonaisuuksia oli kuusi, mutta syk-
syllä 2006 päädyttiin muotoon, johon kuului neljä viikon mittaista kokonaisuutta. Vuoroviikoin 
toistuvat ”paketit” oli teemojensa mukaan nimetty seuraavasti: Perustaidot, Uudet näkökulmat, 
Riippuvuus ja ihmisen kokonaisuus sekä Yhteistyö. Kokonaisuuksia käsitellään tarkemmin tämän 
raportin luvussa Rapeli-yhteisön koulutuksellinen hoito-ohjelma.

Kaikessa Rapeli-yhteisön työskentelyssä pyrittiin mahdollisimman kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan. Tässä keskeisimpänä työkaluna käytettiin Hietalinna-yhteisöstä omaksuttua 
nelijakoajattelua, jonka mukaan asioita tarkastellaan fyysiseltä, psyykkiseltä, henkiseltä ja sosiaa-
liselta kannalta. Rapeli-yhteisössä peliongelmaa yleensä sekä pelaamisen pyrkimyksiä ja hoidon 
vastauksia erityisesti tarkastellaan nelijaon mukaisesti henkisinä, sosiaalisina, psykologisina ja 
fyysisinä ilmiöinä. Henkiseltä kannalta tarkasteltuna pelaamiseen voi liittyä erityisiä uskomuksia 
(esim. ”kohtalo”), ja pelaaminen saattaa olla elämän pääasiallinen sisältö. Hoidon vastaus voi 
tällöin olla uskomusten tai näkökulman vaihto, vastuun ottaminen ja elämän täyttäminen muilla 
sisällöillä. Sosiaaliset pyrkimykset puolestaan liittyvät samaistumiseen (voittajista ”humaltu-
minen”), elämäntapaan ja pelaajan identiteettiin. Hoidossa pyritään kohti yhteenkuuluvuutta, 
vanhasta elämäntavasta pois oppimista ja uutta minäkuvaa (onnistumiset). älylliset syyt (järkeily, 
puolustelut, perustelut…), tunnesyyt sekä pelaajan henkilökohtaisina ominaisuuksinaan pitämät 
”puutteet” kuuluvat pelaamisen psykologiseen ulottuvuuteen. Hoito vastaa älyllisillä haasteilla 
(koulutus), hoitosuhteella/vertaisryhmällä sekä tunteiden ilmaisun ja ihmissuhdetaitojen harjoit-
tamisella. Fyysisiä pyrkimyksiä (hyvä olo, jännitys/ adrenaliini) lähestytään painottamalla lepoa, 
liikuntaa, ravintoa sekä olon helpottamista oireen mukaisilla hoidoilla (rentoutus, akupunktio). 
(Ikonen 2008,  ks. myös Saarelainen 2000, 42–43). Sen lisäksi, että nelijakoajattelulle oli omis-
tettu merkittävä osuus Riippuvuus ja ihmisen kokonaisuus -koulutuspaketissa, lähestymistapaa 
käytettiin aktiivisesti myös kaikessa muussa yhteisötyöskentelyssä. 

Kokonaisvaltaisuutta pyrittiin korostamaan myös aamupäivien koulutusosuuksien vastapai-
nona olleilla iltapäivän yhteisöllisillä osioilla, joissa painotettiin enemmän yhdessä tekemisen ja 
olemisen merkitystä. Iltapäivisin erityisen paljon käytettyjä toimintamuotoja olivat taideterapia-
harjoitukset ja korva-akupunktio-ryhmät. Toimintaa järjestettiin myös yhteisön ulkopuolella, 
iltapäivisin saatettiin tehdä muun muassa kävelyretkiä, museovierailuja jne. 
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4 TIETOJA RAPELI-PROJEKTIN ASIAKKAISTA JA     
 TOIMINNASTA 

Rapeli-yhteisön hoitojakson läpikäyneistä asiakkaista kerättiin tietoa kolmelle eri haastattelu- ja 
yhdelle kyselylomakkeelle. Kyseiset lomakkeet olivat alkuhaastattelun yhteydessä täytetty asia-
kaskortti, tulo- ja lähtöhaastatteluissa täytetyt haastattelulomakkeet sekä puoli vuotta hoitojakson 
päättymisen jälkeen asiakkaille lähetetty jälkiseurantakyselylomake. 

Seuraavassa esitetään eri lomakkeilta kerättyä tietoa Rapeli-yhteisön asiakkaista ja toiminnas-
ta. Esitys on rakennettu niin, että eri lomakkeiden sisältämät tiedot esitetään jokseenkin samassa 
järjestyksessä kuin kysymykset on asiakkaille esitetty hoitojakson eri vaiheissa. Tämän toivotaan 
mahdollisuuksien mukaan syventävän lukijan käsitystä hoitojakson rakenteesta. Täydennyksenä 
esitetään myös jonkin verran tietoja asiakkaiden täyttämiltä muilta lomakkeilta, eniten perjantai-
iltapäivisin täytetyltä ”10 kysymystä” -arviointilomakkeelta (Rapeli-yhteisön asiakaspapereita 
säilytetään Hietalinna-yhteisössä Helsingissä).

 
TaulukkO 1. Mistä asiakas on saanut tiedon Rapeli-yhteisöstä

Toinen hoitava taho 23

Viranomainen  2

Ystävä, tuttava 10

Peluuri 11

Internet 13

Tiedotusvälineet 19

Muu  2

Tieto puuttuu  5

Yhteensä 85

Asiakkaiden rekrytoinnin kannalta keskeisimmät Rapeli-yhteisön toiminnasta tiedottaneet ta-
hot olivat toiset hoitavat tahot, tiedotusvälineet, internet, auttava puhelin Peluuri sekä pelaajien 
ystävät ja tuttavat. Ensimmäisen toimintavuoden 2005 aikana tiedotusvälineiden merkitys oli 
korostuneen keskeinen. Kun sitten keväällä 2006 järjestettiin tehokas tiedotuskampanja, alkoi 
tiedotusvälineiden merkitys paradoksaalisesti vähentyä. Lopulta toiset hoitavat tahot nousivat 
merkittävimmiksi tiedonvälittäjiksi, vaikka niillä ei ensimmäisinä toimintakuukausina ollut asi-
assa minkäänlaista roolia. Hoitavia tahoja informoitiin kuitenkin koko ajan aktiivisesti yhteisön 
toiminnasta. Tämä osoittanee, että tietoisuus tietystä palvelusta tai kyseisen palvelun käyttämisen 
vakiintuminen noudattaa selvästi hitaampaa aikataulua kuin esimerkiksi asioiden uutuusarvoa 
painottavat tiedotusvälineet. Hoitavista tahoista selvästi mainituin oli A-klinikka, josta 9 asiakasta 
kertoi saaneensa tiedon Rapeli-yhteisöstä. 3 asiakasta oli saanut tiedon psykiatrian poliklinikalta, 
3 vertaisryhmästä, 2 terveyskeskuksesta, 2 nuorisoasemalta ja 2 lääkäriltä. Yksi asiakas kertoi 
saaneensa tiedon psykoterapeutiltaan ja yksi päihdehoitoyhteisöstä.  
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Alkuhaastattelu

Ennen varsinaisen hoitojakson alkua asiakkaat kävivät henkilökunnan suorittamassa alkuhaas-
tattelussa. Tässä yhteydessä täytettiin asiakaskortti, johon kerättiin ensinnäkin asiakkaiden 
sosiodemografisia ja -ekonomisia taustatietoja. Lisäksi kartoitettiin alustavasti asiakkaan peli-
ongelmaa ja sen aikaisempia ratkaisuyrityksiä sekä muita mahdollisia ongelmia. Rapeli-yhteisön 
ohjausryhmän suosituksesta myös peliongelman alkamisajankohtaa ja velkaantumista koskevat 
kysymykset lisättiin asiakaskorttiin lokakuussa 2005. Ensimmäisinä haastatelluilta 21 asiakkaalta 
nämä tiedot jäivät kysymättä. Alkuhaastattelussa kävi kaikkiaan 109 asiakasta, joista 85 aloitti 
varsinaisen hoitojakson. Näitä nimitetään tässä raportissa varsinaisiksi asiakkaiksi. 

 

Sosiodemografisia tietoja

Rapeli-yhteisön koulutustoimintaan osallistuneesta 85 asiakkaasta 52 (61 %) oli miehiä ja 33 
(39 %) naisia. Ikähaarukka oli varsin suuri, 19–75 vuotta. Asiakkaat eivät kuitenkaan jakautuneet 
tasaisesti eri ikäryhmiin, vaan suhteellisesti suurimmat ryhmät muodostuivat alle 30-vuotiaista 
(25) ja toisaalta 50 vuotta täyttäneistä (40). 

Asiakkaiden keski-ikä oli 45 vuotta, naisilla tosin selvästi korkeampi (51) kuin miehillä 
(40). Tämä tarkoitti sitä, että asiakasmäärän kasaantuminen toisaalta alle 30-vuotiaisiin, toisaalta 
keski-ikäisiin, määrittyi jonkin verran sukupuolen perusteella. 50 vuotta täyttäneistä asiakkaista 
55 prosenttia oli naisia, mikä tarkoitti 67 prosenttia naisten kokonaismäärästä. Alle 30-vuotiaista 
asiakkaista sen sijaan 76 prosenttia oli miehiä, mikä puolestaan oli 37 prosenttia miesasiakkaiden 
kokonaismäärästä. 

25 (29 %) asiakasta eli avio- tai avoliitossa, 17 (20 %) oli eronneita, asumuserossa eli yksi 
(1 %), ja kolme (4 %) oli leskiä. Siviilisäädyltään naimattomien määrä oli 39 (46 %), heistä oli naisia 
17 eli 52 % naisten kokonaismäärästä. Puolet miehistä (28) oli lapsettomia. Myös naisista lähes 
puolet (16) oli lapsettomia. Lapsettomista naisista 12 (75 %) oli kuitenkin jo yli 40-vuotiaita.

Sukupuoli- ja ikäjakauma näytti vaikuttavan jonkin verran myös asiakkaiden asumismuotoon. 
Naisista yksi asui soluasunnossa, muut asuivat omassa tai vuokra-asunnossa. Miehistä 42 (81 %) 
asui omassa tai vuokra-asunnossa, 3 asui vanhempien luona, 4 tukiasunnossa, yksi laitoksessa 
ja kaksi oli asunnottomia. Muualla kuin omassa tai vuokra-asunnossa asuvien miesten keski-ikä 
oli 35 vuotta eli selvästi alempi kuin muiden miesten.

 
Sosioekonomisia tietoja

Peruskoulun loppuun käyneitä asiakkaista oli 29 (34 %), keskiasteen koulutus oli 38:lla (45 %) ja 
11:llä (13 %) oli korkea-asteen koulutus. Lopuista (8 %) yhdellä oli peruskoulu jäänyt kesken ja 
muille oli lomakkeeseen merkitty ”muu vaihtoehto”. 

Eläkkeellä olevien asiakkaiden ryhmä oli suurin työvoimaan kuulumista määrittävistä 
ryhmistä. Siihen kuului 29 (34 %) asiakasta. Työssäkäyviä oli 27 (32 %) ja työttömiä 18 (21 %). 
Opiskelijoita oli viisi, ja yksi asiakas oli kotiäiti. Viidelle asiakkaalle merkittiin jokin muu vaihto-
ehto. Nais- ja miesasiakkaiden työvoimaan kuulumista kuvaavat tiedot erosivat selvästi toisistaan. 
Korkeamman keski-iän ansiosta naisista eläkeläisiä oli noin puolet eli 16 (49 %), miehistä vain 
13 (25 %). Toisaalta työttömyys keskittyi lähinnä nuorempiin ikäryhmiin, joissa miehillä oli yli-
edustus. Miehistä yhtä moni (15) oli työttömänä kuin kävi työssä. Naisista sen sijaan työssäkäyviä 
oli 12 (36 %), mutta työttömiä vain kolme (9 %). 
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Asiakkaiden kotikunta

Helsinkiläisten hallitseva osuus asiakaskunnassa oli selviö jo Rapeli-yhteisön sijainnin vuoksi. 
Sen sijaan pääkaupunkiseudun muista suurista kaupungeista, Espoosta ja Vantaalta, tulleiden 
asiakkaiden määrä (yhteensä 14) oli selvästi odotettua pienempi. 

Taulukko 2. asiakkaiden kotikunta

Helsinki 57 (67 %)

Vantaa 8

Espoo 6

Järvenpää 5

Hyvinkää 2

Tuusula 2

Janakkala 1

Lappeenranta 1

Mäntsälä 1

Porvoo 1

Rauma 1

Yhteensä 85

Milloin pelaamisesta tuli ongelma?

Tähän kysymykseen saatiin vastaus 66 varsinaiselta asiakkaalta, mikä johtui ennen kaikkea 
kysymyksen puuttumisesta asiakaskortin varhaisimmasta versiosta. 43 asiakasta antoi myös 
jonkinlaisen arvion pelaamiseen johtaneista tapahtumista.

Vastausten perusteella asiakkaat voidaan melko karkeasti jakaa kahteen ryhmään. Ensinnäkin 
alle 30-vuotiaisiin, joiden peliongelman kehittyminen ja ongelman tiedostaminen oli asiakkaiden 
ikävuosiin verrattuna ollut melko pitkä prosessi. Kehityksessä ei välttämättä ollut hahmotettavissa 
joitakin tiettyjä ongelmapelaamisen laukaisseita tapahtumia. Kaksi asiakasta tosin ilmoitti runsaan 
pelaamisen alkaneen kotoa muuttamisen myötä. Muutamilla pelaaminen oli alkanut jo lapsena 
ja ensimmäiset ongelmat aiheutuivat pelaamisen mahdollistaneesta varastelusta.

Kysymykseen vastanneista 23:sta alle 30-vuotiaasta asiakkaasta 10 ilmoitti pelaamisen muut-
tuneen ongelmalliseksi jo 15-vuotiaana tai nuorempana. Keskimäärin alle 30-vuotiaat asiakkaat 
arvioivat ongelmallisen pelaamisensa alkaneen noin seitsemän vuotta ennen Rapeli-yhteisöön 
hakeutumista

Yli 30-vuotiaiden vastauksissa tietyn tapahtuman hahmottaminen ongelmapelaamisen 
alkusyyksi on huomattavasti yleisempää, erityisesti tämä pätee yli 50-vuotiaisiin. Kolme asia-
kasta ilmoitti ongelmapelaamisen alkaneen eläkkeelle tai sairauslomalle jäämisen myötä, kolme 
ilmoitti alkusyyksi avioeron tai puolison kuoleman, kaksi ilmoitti ongelmapelaamisen alkaneen 
raitistumisen myötä. Kuusi asiakasta ilmoitti ongelmapelaamisen alkaneen heti rahapelaamiseen 
tutustumisen myötä.Yli 30-vuotiaat asiakkaat arvioivat ongelmallisen pelaamisensa alkaneen 
keskimäärin noin kahdeksan vuotta ennen Rapeli-yhteisöön hakeutumista. Arvio on siis suurin 
piirtein samansuuruinen kuin alle 30-vuotiaillakin.        
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Pelaamisesta aiheutunut velkaantuminen

Myös tämä kysymys puuttui asiakaskortin varhaisesta versiosta, joten vastaus saatiin vain 67 
varsinaiselta asiakkaalta. Näistä 17 ilmoitti, ettei heillä ollut pelaamisesta aiheutunutta velkaa. 
Kuusi asiakasta ilmoitti, että heillä oli pelivelkaa, mutta he eivät pystyneet määrittelemään sum-
maa tarkemmin kuin ”muutamia tuhansia” tai ”satoja euroja”. Loput 44 pelivelkaista ilmoittivat 
velkojensa määrän melko tarkasti. Alhaisin ilmoitettu velkasumma oli 100 euroa ja suurin 300 000 
euroa. Jälkimmäinen summa oli kuitenkin selvä poikkeus; toiseksi suurin ilmoitettu summa oli 
50 000, kolmanneksi suurin 30 000 euroa. Ilmoitettujen velkasummien keskiarvo oli noin 16 000 
euroa, suurin ilmoitettu summa pois lukien tosin ”vain” noin 9 500 euroa. 

Aiemmat peliongelman ratkaisuyritykset

58 asiakasta ilmoitti hakeneensa aikaisemmin ulkopuolista apua peliongelmaansa. 35 asiakasta 
mainitsi vain yhden ja 18 kaksi auttajatahoa. Suurin ilmoitettu eri hoitotahojen määrä oli viisi. 
Useimmat peliongelman hoitokontaktit olivat päihdehuollon avohoitoyksiköihin: A-klinikalla 
yksilöhoidossa oli käynyt 24 asiakasta, ryhmähoidossa kaksi. A-klinikoilla asioineista 11 oli 
hakenut apua myös joltakin muulta taholta: hoitopaikasta tai vertaisryhmästä. Yksi asiakas oli 
hakeutunut katkaisuhoitoasemalle katkaistakseen juomaputken ohella myös pelaamiskierteen. 

Muutamia asiakkaita oli ollut myös päihdehuollon kuntouttavassa laitoshoidossa: Tyyne-
län kuntoutuskeskuksessa oli ollut 7 asiakasta, Järvenpään sosiaalisairaalassa neljä, Kalliolan 
Nurmijärven klinikalla kaksi ja Kouvolan kuntoutuskeskuksessa yksi asiakas. Näistä laitoksissa 
Tyynelän ja Kouvolan kuntoutuskeskuksissa on oma peliriippuvaisille tarkoitettu hoito-ohjelma, 
Järvenpään ja Nurmijärven laitoksien päihdekuntoutusohjelmissa kiinnitetään huomiota myös 
muiden riippuvuuksien käsittelyyn.

GA-ryhmissä oli käynyt 18 asiakasta. Näistä kuitenkin vain viisi oli käyttänyt ryhmiä yk-
sinomaisena apumuotona. Sosiaalipedagogiikan säätiön järjestämään ryhmätoimintaan oli osal-
listunut kaikkiaan 13 asiakasta, näistä 9 vuosina 2004–2006 toteutettuun Pelaaminen hallintaan 
-kuntoutus ja koulutusohjelmaan, muut aikaisemmin järjestettyihin ryhmiin.

Merkintä hoitokontaktista A-klinikoille, GA-ryhmiin tai Sosiaalipedagogiikan säätiön jär-
jestämään toimintaan oli kaikkiaan 48 varsinaisen asiakkaan asiakaskortissa eli 83 prosentilla 
jonkun hoitokontaktin ilmoittaneista. 

Kovinkaan moni asiakas ei ollut kääntynyt psykiatristen hoitopalvelujen puoleen peliongel-
mansa takia. Kaksi asiakasta oli käyttänyt polikliinisia palveluja, toinen psykiatrisessa sairaalassa 
ja toinen yleissairaalan psykiatrian poliklinikalla. Yksi asiakas oli keskustellut ongelmastaan 
psykiatrin, toinen terveysaseman psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Yksi asiakas oli hakeutu-
nut Suomen Mielenterveysseuran SOS-keskuksen ulkomaalaisyksikkööön. Kolme asiakasta oli 
käynyt ongelman takia psykologin vastaanotolla. 

Aikaisempien hoitokontaktien päättymisen ajankohta voidaan asiakaskorttiin merkittyjen 
tietojen perusteella määrittää 49 varsinaisen asiakkaan kohdalla. Mikäli aikaisempi kontakti on 
kuitenkin toiminut vain Rapeli-yhteisön hoitoon lähettävänä tahona, sitä ei ole laskettu mukaan. 
Edellisen peliongelman hoitokontaktin päättymisen ajankohdat vaihtelevat alle viikon ja 12 vuoden 
välillä. Kahdella asiakkaalla edellisen hoitokontaktin päättymisestä oli viikon verran, seitsemällä 
noin kuukausi, kymmenellä suurin piirtein puoli vuotta ja viidellä noin vuosi. 12 asiakkaalla 
edellisestä hoitokontaktista oli kulunut kolme vuotta tai enemmän.   

Kuusi asiakasta ilmoitti, että heillä oli peliongelman takia samanaikainen hoitosuhde jo-
honkin toiseen tahoon. Viidellä tämä taho oli A-klinikka ja yhdellä mielenterveysyhdistyksen 
vertaistukitoiminta.
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15 asiakasta mainitsi yrittäneensä katkaista itse ongelmallisen pelaamisen. Näistä kuusi mai-
nitsi saaneensa tukea läheisiltä tai ystäviltä. Kolme ilmoitti pyrkineensä rajoittamaan pelaamista 
pankkikorttien nostorajoilla tai hakemalla porttikiellon pelipaikkaan. Neljä ilmoitti käyttäneensä 
peliongelman ratkaisuyrityksiin myös ammattiapua: velkaneuvontaa sekä psykologin, nuoriso-
aseman ja A-klinikan palveluja.

Vain 15 omaehtoisista ratkaisuyrityksistä kertonutta vastausta aliarvioi selvästi niin sanotun 
itsehoidon merkitystä asiakaskunnan peliongelmien hoidossa. Muissa yhteyksissä annetusta pa-
lautteesta kävi ilmi, että suurin osa asiakkaista pyrki lähes säännöllisesti jonkinlaiseen peliongel-
man hallintaan. Vastauksiin ovatkin todennäköisesti kirjautuneet vain sellaiset ratkaisuyritykset, 
jolloin peliongelma on hyvin tietoisesti pyritty kertakaikkisesti ratkaisemaan.

Muiden ongelmien ratkaisuyrityksiä, diagnooseja sekä muita tietoja 
terveydentilasta

Näihin kysymyksiin liittyviä tietoja saatiin 67 asiakkaalta. 58 ilmoitti joko itselleen annetun 
diagnoosin tai määritteli selkeän ongelman. 20 asiakasta (24 % varsinaisista asiakkaista) ilmoit-
ti, että heillä oli tai oli ollut jonkinasteinen päihdeongelma. Näistä 12:lla ongelma oli rajoittu-
nut yksinomaan alkoholin käyttöön, loput olivat käyttäneet myös muita päihdyttäviä aineita. 
Päihdeongelmaisista kahdeksan oli ollut raittiina jo usean vuoden ajan, neljä jo yli 20 vuotta. 
Päihdeongelmaisista kaksitoista ilmoitti asioineensa ongelmansa vuoksi jossakin päihdehuollon 
yksikössä; viisi oli asioinut A-klinikalla, seitsemän oli ollut päihdehuollon laitoshoidossa ja kaksi 
vankilassa toteutetussa yhteisöhoidossa (asiakkuudet osittain päällekkäisiä). Kolme asiakasta il-
moitti käyneensä AA-ryhmässä. AA-ryhmissä ainakin joskus käyneiden määrä on todennäköisesti 
kuitenkin selvästi suurempi, mutta erityisesti pitkään raittiina olleet ovat unohtaneet ilmoittaa 
vuosien takaiset kontaktinsa.

23 asiakasta (27 %) ilmoitti, että heillä oli joko diagnosoitu masennus tai he olivat jossakin 
vaiheessa tunteneet itsensä selvästi masentuneiksi. Osa alkoholin käytön ongelmakseen ilmoit-
taneista raportoi myös olleensa masentuneita, mutta he kaikki olivat olleet jo pitkään raittiina. 
Suurimmalla osalla masennuksesta kärsineistä pelaamisen ja masennuksen välillä oli yhteys, 
mutta silti ei voida väittää, että kyseessä olisi selkeä syy-seurausilmiö. Useimmilla masennus ja 
ongelmallinen rahapelaaminen ovat rinnakkaisia ja toisiaan ruokkivia prosesseja

Yleisesti kuitenkin katsotaan, että masennus on eräs liiallisen pelaamisen yleisimmistä 
syistä. Esimerkiksi lääkäriseura Duodecimin Terveyskirjasto-verkkosivuston mukaan pelihimon 
taustalla on usein masennustiloja (www.terveyskirjasto.fi). Rapeli-yhteisön asiakkaista kuitenkin 
vain kaksi mielsi masennuksen ongelmallisen pelaamisensa nimenomaiseksi syyksi. Mikäli siis 
Rapeli-asiakkaiden masennuksen ja pelaamisen suhdetta halutaan selittää teoreettisesti, näyttäisi 
esimerkiksi geenitutkimuksen havainto samojen geenien altistavuudesta sairaalloiselle uhka-
pelaamiselle ja masennukselle (Potenza ym. 2005, 1015–1021) selittävän yhteyttä paremmin 
nimenomaan tässä asiakaskunnassa. Hieman käytännöllisemmin ajateltuna voitaisiin sekä ma-
sennus että pelaaminen nähdä myös ilmentyminä jonkinlaisesta yleisestä tyytymättömyydestä 
omaan elämäntilanteeseen.

20 asiakasta oli hakenut apua masennukseen. 16 oli saanut vaivaansa lääkityksen, 11 ilmoitti 
käyttäneensä erilaisia psykiatrisia palveluja. Näistä neljä oli ollut sisäänkirjoitettuna psykiatriselle 
sairaalaosastolle masennuksen takia. Kolmetoista asiakasta raportoi muita mielenterveydellisiä 
ongelmia. Näistä kuusi oli sellaisia, jotka olivat myös ilmoittaneet olleensa masentuneita.   

Kolme asiakasta oli saanut aivoinfarktin, ja kolmella oli diagnosoitu kilpirauhasen vajaatoi-
mintaa. ADHD-diagnoosi oli kahdella, ja kaksi asiakasta sairasti Parkinsonin tautia. Viimeaikaisen 
tutkimustiedon perusteella arvellaan, että ADHD-diagnoosilla saattaa olla yhteys ongelmapelaa-
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miseen. Myös Parkinsonin taudin lääkityksen on arveltu mahdollisesti aiheuttavan pelihimoa 
(ks. esim. Pratt 2005, 6–7 ja Driver-Dunclay ym 2003, 422–423).

   
Miten läheiset tukevat hoitoa?

Tähän kysymykseen saatiin vastaus 68 asiakkaalta, joista 50 mainitsi jonkun henkilön joko tukevan 
hoitoa tai olevan tietoinen hoitoon hakeutumisesta. Näistä 30 mainitsi useamman kuin yhden 
henkilön. Monille jo pelkkä läheisten tieto asiasta oli merkittävä tuki, sillä valtaosa asiakkaista 
oli jossakin vaiheessa salannut peliongelmansa. Tässä yhteydessä on kuitenkin merkittävää 
huomata, ettei peliongelmasta kertominen läheisille kuitenkaan välttämättä tarkoittanut sitä, 
että asiaa olisi pystytty hoitavassa mielessä käsittelemään pidemmälle. Monet sellaiset asiakkaat, 
jotka ilmoittivat läheisten tietävän asiasta, kokivat kuitenkin vasta hoitoon tultuaan ensimmäisen 
kerran käsitelleensä asiaa tyydyttävällä tavalla. Tästä oli tyypillisenä seurauksena helpotusta sekä 
syyllisyyden ja häpeän tunteiden vähenemistä.  

18 asiakasta ilmoitti, etteivät heidän läheisensä tienneet hoitoon hakeutumisesta. Kaksi 
asiakasta ilmoitti, ettei heillä ollut läheisiä. 

Ainoastaan alkuhaastattelussa olleet asiakkaat

Alkuhaastattelun jälkeen pois jättäytyneet 24 asiakasta todennäköisesti joko kokivat melko perus-
teellisen haastattelun riittäväksi avuksi tai he kävivät vasta tarkemmin läpi hoitoon sitoutumisen 
seurauksia alkuhaastattelun yhteydessä. 

Ainoastaan haastattelussa käyneistä asiakkaista peräti 21 (88 %) oli miehiä, joiden keski-ikä 
(36) oli selvästi alhaisempi kuin varsinaiseen toimintaan osallistuneiden miehien. Vain haastat-
telussa käyneistä miehistä 12 (57 %) oli alle 30-vuotiaita. Kolmesta ainoastaan alkuhaastattelussa 
käyneestä naisasiakkaasta kaksi oli yli 50-vuotiaita ja yksi alle 30-vuotias.  

Vain alkuhaastattelussa käyneet poikkesivat myös sosiaalisen taustansa puolesta jonkin ver-
ran muusta asiakaskunnasta. 13 (54 %) asiakasta oli käynyt vain peruskoulun, 10:llä (42 %) oli 
keskiasteen koulutus ja vain yhdellä (4 %) korkea-asteen koulutus. Vastaavat osuudet varsinaisilla 
asiakkailla olivat 34, 45 ja 13 prosenttia.

 Suhteellisen nuoresta keski-iästä huolimatta työssäkäyviä oli vain 9 (38 %); osuus ei 
ole kovinkaan paljoa suurempi kuin varsinaisilla asiakkailla (32 %). Työelämän sitovuus ei ollut 
ratkaisevin syy asiakkaiden ”ulosrajautumiseen” alkuhaastattelun jälkeen. Neljä asiakasta (17 %) 
oli työttömänä, seitsemän (29 %) oli eläkeläisiä. Eläkeläisistä kuitenkin vain kolme oli sellaisia, 
jotka ikänsä puolesta olivat oikeutettuja eläkkeeseen. Kolme muuta oli eläkkeellä mielentervey-
dellisten syiden vuoksi ja yksi Parkinsonin taudin takia. Yksi oli opiskelija ja kolme oli antanut 
kysymykseen vastaukseksi ”muu vaihtoehto”.

Alhaisemmasta keski-iästä huolimatta naimattomien osuus (33 %) ainoastaan alkuhaastatte-
lussa käyneiden keskuudessa oli selvästi pienempi kuin varsinaisissa asiakkaissa (46 %). 11 asia-
kasta (46 %) asui avio- tai avoliitossa (varsinaisista vain 29 %), loput neljä oli eronneita. Kaikkien 
avio- tai avoliitossa asuneiden puolisot tiesivät peliongelmasta ja tukivat hoitoon etsiytymistä. 
Tämä puhunee sen puolesta, että puolisot jossakin määrin painostivat hoitoon hakeutumista ja 
haastattelussa käyminen kenties ainakin jossakin määrin lievensi painetta tai auttoi ratkaisemaan 
asiaa eteenpäin.

Asumisen suhteen tämä ryhmä oli jonkin verran monimuotoisempi kuin varsinaisten asi-
akkaiden ryhmä. 15 asiakasta (63 %) asui omassa tai vuokra-asunnossa, kolme ystävien luona, 
yksi alivuokralaisena, yksi laitoksessa, yksi tukiasunnossa ja yksi tyttöystävänsä kanssa opiskelija-
asunnossa. Kaksi ilmoitti olevansa asunnottomia.  
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 Muiden kerättyjen taustatietojen osalta vain alkuhaastattelussa käyneet eivät eronneet 
merkittävällä tavalla varsinaisista asiakkaista. Huomio kiinnittyy lähinnä siihen, että masennus 
mainitaan vain neljässä (17 %), masennuslääkitys kahdessa (8 %) asiakaskortissa. Vastaavat 
luvut varsinaisilla asiakkailla olivat 27 ja 19 prosenttia. Saattaa olla, että koettu masennus ja sen 
voimakkuus ovat olleet ainakin osittain hoitoon motivoivia tekijöitä. 

Rapeli-yhteisöön hakeutuneiden asiakkaiden erityispiirteitä

Alkuhaastatteluissa kerättyjen ja asiakaskortteihin kirjattujen tietojen pohjalta pyritään seu-
raavassa hahmottamaan joitakin Rapeli-yhteisöön hakeutuneiden asiakkaiden erityispiirteitä. 
Tarkastelussa kiinnitetään huomiota asiakaskunnan erityislaatuun verrattuna aikaisemmissa 
tutkimuksissa ja selvityksissä esitettyihin rahapelaajien tunnusmerkkeihin.

Peliongelmaisten hoito on tähän mennessä suurimmalta osin tapahtunut päihdehuollon 
erityispalveluissa. Heidi Villikan tekemän raportin mukaan vuoden 2003 päihdetapauslaskennassa 
rahapeliongelma oli merkitty kaikkiaan 557 asiakkaalle. Selvityksen mukaan päihdeasiakkaiden 
rahapeliongelmat kytkeytyivät melko laajasti muihin sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin sekä 
huono-osaisuuteen ylipäätään. Kaikkiin päihde-ehtoisesti asioineisiin asiakkaisiin verrattuna 
rahapeliongelmaiset näyttivät keskimääräistä huono-osaisemmilta. Keskimääräistä enemmän 
rahapeliongelmaisia oli ensisuojissa, päiväkeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa eikä esimerkiksi 
A-klinikoilla, jotka kuitenkin ovat pitkälti vastanneet peliongelmaisten avohoidosta. (Villikka 
2004, 2, 17–18.)

Jukka Heinosen tekemän selvityksen mukaan vuonna 2003 hakeutui arviolta 400–450 
henkilöä päihdehuollon palveluihin ensisijaisesti rahapeliongelmien vuoksi. Samanaikaisesti 
päihdeongelmien vuoksi hoitoon hakeutuneista 5 000–5 500:lla esiintyi myös rahapelaamiseen 
liittyviä ongelmia (Heinonen 2004, 12). Vaikka Heinosen esittämät arviot perustuvat eri lähteisiin 
kuin Villikan raportti, voidaan tietoja varovaisestikin vertailemalla tehdä johtopäätös, että mer-
kittävä osa suomalaisten rahapeliongelmien hoidosta on ollut päihdeongelmaisille kasaantuneen 
huono-osaisuuden hoitoa.

Rapeli-yhteisön asiakasprofiili poikkeaa jossakin suhteessa selvästi päihdepalveluissa hoidet-
tujen peliongelmaisten enemmistöstä. Jo lähtökohtansa – peliongelman ensisijaisuuden – vuoksi 
Rapeli-yhteisö houkutteli luonnollisesti hieman toisenlaista asiakaskuntaa. Sosiaalisen taustan 
suhteen asiakkaat poikkesivat enemmistöstä selvimmin seuraavilla tavoilla: Ensinnäkin Rapeli-
yhteisön asiakaskunnasta noin 40 prosenttia oli naisia, kun taas Villikan selvityksen rahapeli-
ongelmaisista naisia oli vajaat 20 prosenttia. Päihdetapauslaskennan rahapelaaja-aineistosta 13 
prosenttia eli avo- tai avioliitossa, Rapeli-aineistosta 30 prosenttia. Päihdetapausaineistosta vain 5 
prosenttia oli työssäkäyviä ja noin puolet työttömiä, Rapelin aineiston vastaavat luvut ovat 32  ja 
21 prosenttia. Alhaisemmasta keski-iästä huolimatta päihdetapausaineistosta peräti 44 prosenttia 
oli eläkeläisiä, rapelilaisista puolestaan 34 prosenttia. Selkeimmin Rapeli-yhteisön asiakkaiden 
sosiaalinen tilanne poikkesi rahapeliongelmaisten päihdeasiakkaiden tilanteesta asumismuodon 
kohdalla; päihdeasiakkailla oma tai vuokra-asunto oli 53 prosentilla, Rapelin asiakkailla luku oli 
87 prosenttia (naisasiakkaiden kohdalla peräti 97 %).

Hoitojärjestelmän kohtaamien rahapeliongelmaisten valtaosalla asiakkuus on siis päihde-
ehtoinen. Peliongelmien katsotaankin olevan monissa tapauksissa selvästi yhteydessä päihdeon-
gelmiin, ja joidenkin ulkomaisten tutkimusten mukaan jopa puolella ongelmapelaajista on tai on 
aikaisemmin ollut ongelmia päihteiden kanssa. Suomalaisen ongelmapelaamisen tutkimuksen 
pioneerityössä, Lasse Murron ja Jorma Niemelän tutkimuksessa Kun on pakko pelata, tutkijat 
muodostivat haastatteluaineistonsa pohjalta suomalaisten ongelmapelaajien typologian. Suurin 
ryhmä koostui moniriippuvaisista, joiden enemmistön muodostivat päihdeongelmaiset pelaajat. 
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Heidän pelaamisensa ja päihteiden käyttönsä määrittyivät pakonomaisen riippuvuuskäyttäyty-
misen kaltaisiksi ilmiöiksi, ja ryhmään kuuluvilla oli muitakin ”ylenmääräisiä haluja”. Toiseksi 
suurin tutkijoiden muodostamista ryhmistä oli psykiatrisessa hoidossa olleet, johon yhdessä ensin 
mainitun ryhmän kanssa enemmistö haastatelluista kuului (Murto & Niemelä 1993, 24).

Rapeli-yhteisön asiakaskunta haastaa jossakin määrin myös Murron ja Niemelän luokittelun. 
Päihdeongelmaisia aineistossa oli noin neljännes ja psykiatrisessa hoidossa olleita noin viidennes. 
Osittain kummatkin kriteerit osuvat samoihin henkilöihin. Merkintöjä muista riippuvuuksista ei 
ainakaan asiakaskortteihin ole tehty. Näyttääkin siltä, että melkoisen suuri osa Rapeli-yhteisön 
asiakaskunnasta on eräänlaisia ”puhtaita” pelaajia, joiden ongelmallinen pelaaminen ei liity sen 
kummemmin päihde- kuin muuhunkaan riippuvuuskäyttäytymiseen. Sen sijaan kolmas Mur-
ron ja Niemelän hahmottelemista luokista, koettuun yksinäisyyteen ja turhautumiseen pelaavat, 
näyttäisi nielaisevan selvästi suuremman osan Rapeliaineistosta kuin tutkijoiden omasta haas-
tattelumateriaalista. Tähän ryhmään kuuluvien pelaaminen selittyy eräänlaisella inhimillisellä 
tyytymättömyydellä tai deprivaatiolla. Selitys sopii hieman paremmin Rapeli-yhteisön keski-
ikäisiin kuin nuorempiin pelaajiin.  

    
Tulohaastattelu

Muutama päivä hoidon aloittamisen jälkeen asiakkaille tehtiin tulohaastattelu vertaisryhmässä. 
Käytännössä haastattelu tapahtui niin, että toinen asiakas haastatteli tulokkaan ja vertaisryhmä 
toimi kommentoijana ja täydentävien kysymysten tekijänä. Työntekijän roolina oli ohjata haastat-
telun teknistä toteutusta ja huolehtia siitä, että esille nousseet asiat tulivat tiivistetysti kirjatuiksi 
tulohaastattelulomakkeelle. Sekä tulo- että lähtöhaastattelu oli suunniteltu hyvin hoidollisiksi 
tapahtumiksi, joissa haastatellun suorittama itsearviointi ja vertaisryhmän palaute kohtasivat 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa.  

Hoidon aloittaneista neljä keskeytti hoidon jo ennen tulohaastattelua. Näin ollen tulohaas-
tattelulomakkeessa kysytyt tiedot saatiin kerätyksi 81 asiakkaalta. Joistakin lomakkeista puuttuu 
kuitenkin yksittäisiä tietoja, mikä johtui huolimattomasta täyttämisestä tai siitä, että kysymykset 
koettiinliian vaikeiksi vastata. 

Asiakkaiden pelaamat rahapelit

Tulohaastattelun yhteydessä täytettiin lomake, jossa kartoitettiin muun muassa asiakkaiden 
rahapelaamista. Pelaamiseen liittyvät pelit merkittiin rastilla taulukkoon, joka oli muokattu 
sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2003 teettämässä rahapelitutkimuksessa käytetyn pelijaot-
telun pohjalta. 

Taulukon avulla arvioitiin myös pelaamisen määrää ja toistuvuutta asteikolla ensisijaises-
ti–säännöllisesti–satunnaisesti. Asiakas sai merkitä useampia pelejä myös ensisijaisesti-kohtaan, 
mikäli vain yhden pelin mieltäminen tähän sopivaksi tuntui mahdottomalta. Käytännössä 
tällaisia tapauksia kertyi 18. Kolme asiakasta ei puolestaan sijoittanut yhtään peliä ensisijaisesti-
sarakkeeseen.

Vaikka pelimuotojen kartoituksessa ei suoraan tähdätty ongelmia aiheuttaviin peleihin, 
haastatteluissa osoittautui kuitenkin, että ensisijaisiksi pelimuodoiksi merkityt pelit olivat yleensä 
myös eniten ongelmia tuottavia. 

 Ylivoimaisesti eniten merkintöjä kertyi kohtaan Rahapeliautomaatit muualla kuin kasi-
nolla, jonka oli rastittanut 78 asiakasta. 57 asiakasta (73 % merkinnän tehneistä) oli merkinnyt 
pelanneensa rahapeliautomaatteja ensisijaisesti, 10 (13 %) säännöllisesti ja 11 (14 %) satunnai-
sesti. 
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Naisasiakkaiden pelaaminen oli keskittynyt miehiä selvemmin rahapeliautomaatteihin. Yhtä 
lukuun ottamatta kaikki naisasiakkat olivat merkinneet pelanneensa rahapeliautomaatteja, ja 28 
(88 %) merkinnän tehneistä naisista oli merkinnyt pelanneensa rahapeliautomaatteja ensisijaisesti. 
Miehistä 46 (88 %) oli rastittanut rahapeliautomaatit, mutta merkinnän tehneistä vain 29 (63 %) 
oli merkinnyt pelanneensa niitä ensisijaisesti. 

Merkintöjen lukumäärän perusteella kaksi seuraavaksi yleisintä pelimuotoa olivat Ässä-/ca-
sino- ja muut raaputusarvat sekä Lotto/vikinglotto/jokeri. Kummankin pelimuodon oli rastittanut 
59 asiakasta. Nämä pelimuodot eivät kuitenkaan olleet keskeisessä osassa asiakkaiden ongelmal-
lisessa pelaamisessa. Vain yksi asiakas (2 % merkinnän tehneistä) ilmoitti raaputtaneensa arpoja 
ensisijaisesti, 4 (7 %) säännöllisesti ja 54 (92 %) satunnaisesti. Lottopelejä ei yksikään asiakas 
merkinnyt pelanneensa ensisijaisesti, 31 (52 % merkinnän tehneistä) oli lotonnut säännöllisesti 
ja 28 (48 %) satunnaisesti.

Vähintään 30 merkintää keränneitä pelimuotoja olivat Veikkauksen vedonlyönti, Veikka-
uksen päivittäiset arvontapelit, Vakioveikkaus ja Pelaaminen kasinolla Suomessa. Samalla nämä 
pelimuodot olivat selvästi ”miehisiä” ja Veikkauksen vedonlyönti ja kasinolla pelaaminen selvästi 
myös ongelmia aiheuttavia. Vain yksi nainen ilmoitti harrastaneensa Veikkauksen vedonlyöntiä 
säännöllisesti ja neljä satunnaisesti. Sen sijaan 34 miesasiakasta ilmoitti pelanneensa Veikkauksen 
vedonlyöntiä, 10 ensisijaisesti, 8 säännöllisesti ja 16 satunnaisesti. 

Suomessa kasinolla pelaamista ilmoitti harrastaneensa kaikkiaan 21 miestä; 7 ensisijaisesti, 
3 säännöllisesti ja 11 satunnaisesti. Kasinolla pelaaminen kiinnosti jossakin määrin myös naisia. 
Neljä naisasiakasta ilmoitti pelanneensa kasinolla ensisijaisesti, kuusi satunnaisesti.

Veikkauksen päivittäiset arvontapelit ja Vakioveikkaus olivat pelimuotoja, jotka saivat paljon 
merkintöjä, mutta eivät näyttäneet liittyvän oleellisella tavalla ongelmia tuottaneeseen pelaami-
seen. Vakioveikkaus on miesten laji. Sitä ilmoitti pelanneensa 26 miesasiakasta, joista 3 ensisijai-
sesti, 8 säännöllisesti ja 15 satunnaisesti. Vain neljä naista ilmoitti pelanneensa vakioveikkausta, 
mutta yksikään ei ensisijaisesti ja vain yksi säännöllisesti.

Veikkauksen päivittäiset arvontapelit (lähinnä Keno) keräsivät yhteensä 40 merkintää, 29 mie-
hiltä ja 11 naisilta. Ensisijaiseksi pelimuodoksi sen oli kuitenkin merkinnyt vain yksi pelaaja.

Lähes edellisten pelimuotojen tasolle merkintöjen määrässä pääsi Pelinhoitajan hoitama 
pöytäpeli muualla kuin kasinolla (28 merkintää). 23:sta merkinnän tehneestä miesasiakkaasta 
kolme oli harrastanut tätä pelimuotoa ensisijaisesti, 9 säännöllisesti ja 11 satunnaisesti. Kaikkien 
viiden merkinnän tehneen naisasiakkaan rasti löytyi satunnaisesti-sarakkeesta.

Rahasta pelaamista internetissä ilmoitti harrastaneensa vain 11 asiakasta. Näistä seitsemän 
oli lyönyt vetoa Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen PAF:n kautta. Netissä pelaaminen 
koettiin helppoutensa vuoksi melko ”koukuttavaksi”. Kuusi merkinnän tehneistä ilmoitti pe-
lanneensa netissä ensisijaisesti, neljä säännöllisesti ja yksi satunnaisesti. Julkisuudessa paljon 
esillä olleen nettipokerin pelaajia ei Rapeli-yhteisön asiakaskunnassa ollut kovinkaan montaa. 
Vain 7 asiakasta ilmoitti pelanneensa nettipokeria. Nämä olivat enimmäkseen alle 30-vuotiaita 
mieshenkilöitä.

Tiedot Rapeli-yhteisön asiakkaiden pelaamista rahapeleistä voidaan yhdistää aiemmin esi-
tettyihin tietoihin asiakaskunnan ryhmittymisestä iän ja sukupuolen perusteella: Ensimmäinen 
selvästi hahmottuva asiakasryhmä oli yli 50-vuotiaat naiset, joiden ongelmallinen pelaaminen 
liittyi lähes poikkeuksetta rahapeliautomaatteihin. Toinen perusryhmä oli enimmäkseen ra-
hapeliautomaatteja pelaavat alle 30-vuotiaat miehet, joiden ongelmalliseen pelaamiseen liittyi 
kuitenkin jonkin verran myös muita rahapelejä.
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Tulohaastattelun tilannearviointi 

Tulohaastattelun yhteydessä asiakkaita pyydettiin myös kuvaamaan kokonaistilannettaan nelija-
ko-mallin avulla (ks. sivu 16). Asiakkaat arvioivat fyysisen, psykologisen, henkisen ja sosiaalisen 
tilanteensa asteikolla 1 = surkea, 2 = huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen.

Kaksi asiakasta (3 % tulohaastatteluun vastanneista) arvioi fyysisen tilanteensa olevan 
surkea, huono fyysinen tilanne oli 19:llä (23 %), tyydyttävä 38:lla (47 %), hyvä 19:llä (23 %) ja 
erinomainen kolmella (4 %). 

Psykologisen tilanteensa surkeaksi arvioi 8 (10 %) tulohaastatteluun vastannutta, huonoksi 
24 (29 %), tyydyttäväksi 37 (46 %) ja hyväksi 12 (15 %).

Asiakkaiden henkinen tilanne näytti arvioiden mukaan olevan keskimäärin selvästi heikoim-
missa kantimissa. 11 (14 %) tulohaastatteluun vastanneista arvioi henkisen tilanteensa olevan 
surkea, 25 (31 %) arvioi sen olevan huono, 31 (39 %) arvioi henkisen tilanteensa tyydyttäväksi, 
12 (15 %) hyväksi ja yksi (1 %) erinomaiseksi.

Sosiaalinen tilanne oli surkea 10:llä (13 %) tulohaastatteluun vastanneista, huono 21:lla (26 
%), tyydyttävä 31:lla (39 %), hyvä 16:lla (20 %) ja erinomainen kahdella (2 %).

Rapeli-yhteisön koulutuksellinen hoito-ohjelma 

Keskeisimmät elementit Rapeli-yhteisön päivittäisessä toiminnassa olivat aamupäivien koulu-
tukselliset ryhmät ja iltapäivien yhteisöllinen toiminta. Jo alun perin toiminnan ytimeksi suun-
niteltujen koulutuskokonaisuuksien asema nousi entistä keskeisemmäksi kesäkuun 2006 alussa 
tapahtuneen päiväohjelman uudistamisen jälkeen. 

Rapeli-yhteisön ”koulutuspaketteihin” sisältyvät harjoitukset toteutettiin periaatteessa ne-
livaiheisena kokonaisuutena, jonka läpiviemisessä tosin jouduttiin monella tapaa huomioimaan 
kulloisenkin asiakasryhmän koko ja koostumus. 

Ensimmäinen työskentelyvaihe muodostuu 5–30 minuuttia kestävästä alustuksesta, joka 
sisältää esimerkiksi jonkin yhdessä luettavan, harjoitukseen valmistavan tekstin lukemisen, 
työntekijän aiheeseen liittyvän teorialuennon tai yksinkertaisesti vain harjoituksen avaavan 
ohjeistuksen.

Toinen vaihe on noin tunnin kestävä ryhmätyöskentely. Sen yhteydessä käsitellään alus-
tuksessa annettua tehtävää joko ryhmätyöskentelyn tai -haastattelun muodossa. Työskentely 
toteutetaan pareina, kolmioina tai isommassa ryhmässä. Työskentelyn tulosten kirjaamiseen 
käytetään yleisesti lehtiötaulua.

15–45 minuutin mittaisessa kolmannessa vaiheessa ryhmätyön tuotokset puretaan koko 
asiakasryhmän läsnä ollessa. Tässä yhteydessä joko jokainen asiakas erikseen esittelee ryhmä-
työskentelyn tuotoksia omasta näkökulmastaan tai sitten ryhmä yhdessä purkaa tehtävän vapaasti 
kommentoiden.

Neljäs vaihe on 15–30 minuutin mittainen palaute, jonka yhteydessä annetaan palautetta 
sekä harjoituksesta ja siihen liittyneestä työskentelystä että muiden esittämistä ryhmätuotoksista. 
Palautteessa pyritään nostamaan esille erityisesti toisten esittämien tuotoksien herättämiä ajatuksia 
tai asioita, joita tuotoksiin tulisi kenties vielä lisätä.   

Ensimmäinen koulutuspaketti on nimeltään Perustaidot. Sen yhteydessä tutkitaan omia 
arvoja, asenteita ja tunteita sekä niiden yhteyttä elämäntilanteeseen. Pakettiin sisältyvät koko-
naisuudet Empatia, Arvot, tiedot ja taidot, Asenteet ja Tilanneselvittely. 

Vertaistukitaitojen kehittämisen kannalta empatiaa käsittelemällä pyritään parantamaan 
kykyä kuunnella toisen ihmisen lähettämiä viestejä, havainnoimaan ja ymmärtämään sanoin 
tai nonverbaalisesti ilmaistuihin viesteihin sisältyviä tunteita ja niiden lähteitä sekä vastaamaan 
ilmaistuihin tunteisiin. Arvojen ja asenteiden tutkimisella pyritään parantamaan kykyä ym-
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märtää omia arvoja ja asenteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Arvojen ja asenteiden 
merkityksen sisäistämisessä on keskeistä pyrkiä ymmärtämään, miten ne ovat syntyneet, miten 
niitä ylläpidetään sekä miten niiden pohjalta suhtaudutaan muihin ihmisiin ja tilanteisiin. Tilan-
neselvittelyn kokonaisuudessa pyritään kartoittamaan omaa elämäntilannetta ja siihen liittyviä 
ongelmia. Arvojen ja asenteiden työstämisen kautta pyritään avaamaan uusia selityksiä sekä 
ongelman merkityksestä että sen ratkaisemiseen liittyvistä käsityksistä.

Toinen paketti Uudet näkökulmat aktivoi tarkastelemaan omaa tilannetta eri näkökulmista 
ja löytämään tilanteeseen uusia ratkaisuja ja voimavaroja. Pakettiin sisältyvät kokonaisuudet 
Uskomukset, Lintuperspektiivi, Ihmetehtävät sekä Vertauskuvat ja tarinat. 

Uskomusten tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti uskomusten merkitykseen toi-
minnan ja reaktioiden ohjaajina. Pyritään myös kartoittamaan omaan elämäntilanteeseen liitty-
viä rajoittavia uskomuksia ja negatiivisia selityksiä sekä tarkastelemaan mahdollisuuksia niiden 
muuttamiseen. Lintuperspektiivi-kokonaisuuteen sisältyy harjoituksia, joilla pyritään avaamaan 
ikään kuin ulkopuolisen näkökulma omaan elämäntilanteeseen ja siihen liittyviin ongelmiin. Ih-
metehtävien, vertauskuvien ja tarinoiden avulla tarkastellaan mahdollisuuksia luoda ja omaksua 
uusia, myönteisempiä selityksiä ja uskomuksia.

Riippuvuus ja ihmisen kokonaisuus -paketin avulla tutkitaan riippuvuuden vaikutuksia 
ihmiseen. Rahapeliriippuvuutta ja siitä irrottautumista lähestytään henkiseltä, psykologiselta, 
sosiaaliselta ja fyysiseltä kannalta. Tätä nelijakoajattelua käytetään keskeisenä työkaluna myös 
muussa yhteisötyöskentelyssä. Pakettiin kuuluvat osiot Riippuvuuden hoito ja Nelijako.

Ensimmäisen kokonaisuuden yhteydessä tutkitaan ihmisen riippuvuuksia, riippuvuuskäyt-
täytymisen pyrkimysten ja hoidon tavoitteiden välistä suhdetta sekä kielteisen riippuvuuden 
muuttamismahdollisuuksia. Tärkeässä asemassa ovat rahapeleistä irrottautumisen prosessiin 
liittyvät eri vaiheet. Nelijako-kokonaisuuden avulla pyritään riippuvuuden ja siitä luopumisen 
kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Erityishuomiota kiinnitetään omien tunneprosessien 
tunnistamiseen, somaattisen tietoisuuden lisäämiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. 

Koulutuspaketti Yhteistyö koostuu vertaistuen käytön ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta. 
Siihen kuuluvat osiot Yhteisöllisyys, Ryhmätyö, Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot.

Paketin yhteydessä tarkastellaan yhteisöhoidon teoriaa, yhteisöllisyyden hoidollisia element-
tejä, ryhmätoiminnan peruspiirteitä sekä vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia. 

Asiakkaiden palautetta koulutuspaketeista

Perjantaisin Rapeli-yhteisön asiakkaat arvioivat kyseisen viikon koulutuspakettia. Arvioinnissa 
kiinnitettiin ensinnäkin huomiota kokonaisuuksien toimivuuteen ja toiseksi siihen, mitä hyötyä 
kokonaisuudesta asiakkaalle oli ollut.

Monien asiakkaiden antama palaute ei ollut selkeästi sidottavissa viikon teemaan. Vertaistuen 
ja vuorovaikutuksen merkitys nousi palautteissa keskeiseksi kaikkien koulutuskokonaisuuksien 
yhteydessä: ”Avoimuus, tunteiden ja käyttäytymisen tarkempi läpikäyminen. Muiden kokemuksien 
kuuleminen ja omien jakaminen ja niistä keskusteleminen.” – ”Olen oppinut kuuntelemaan muita.” 
– ”Ryhmätyöskentely.” – ”Asioista keskustelun avoimuus ja ongelmien samanlaisuus on antanut 
luottamusta ja uskoa.” – ”Vertaisryhmän apu.” – ”Alussa tuntui ettei mitään synny, mutta aukesikin 
monipuolinen ja antoisa keskustelu.” – ”Huomata että samat ongelmat ovat meillä kaikilla ja niiden 
asioiden uudelleen käyminen läpi.” – ”Olen oppinut käsittelemään ryhmässä vaikeitakin asioita.” 
– ”Voi antaa apua + kuunteleminen + kannustaminen.” – ”Huomaa, että kykenee löytämään rat-
kaisukeinoja auttaakseen toista ja samalla oivaltaa käyttää samoja keinoja itse.”  

Toinen keskeinen ulottuvuus palautteissa oli erilaisten voimavarojen, mahdollisuuksien ja 
ratkaisumallien löytyminen, tähän liittyi usein kokemus syventyneestä itsetuntemuksesta: ”Olen 
oppinut tarkastelemaan tilanteita uusista näkökulmista.”  – ”Koulutuksessa ei puhuta vanhasta 
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vaan tulevaisuudesta.” – ”Valinnat.” – ”Pistänyt miettimään että avaimet pelaamattomuuteen on 
itellä.” – ”Tuli ilmi että unelmani onkin tavoite ja siten ehkä toteutuu.” – ”Näen selkeämmin mitä 
elämältä tahdon.” – ”Tärkeätä huomata, että kuitenkin löytyy taitoja, joiden varaan rakentaa.” 
– ”Itseensä tutustuminen on aina hyvästä.” – ”On ollut tärkeätä oppia tuntemaan omat voimavarat 
ja minäkuva.” – ”Arvot tärkeitä elämässä. Tunteet ohjaa niitä joko hyvään tai huonoon. Tavoitteen 
asettelu itselle ja miten onnistuu.” – ”Itseni kokonaan nähdä uudessa positiivisessa, elämä taitaa 
sittenkin kantaa minunlaistakin ihmistä.”

Kolmas selkeästi hahmotettava teema palautteissa oli muuttunut tai syventynyt näkemys 
omasta pelikäyttäytymisestä. Tässä yhteydessä korostui nelijakoajattelun käyttäminen ihmisen 
kokonaisuutta ja riippuvuuskäyttäytymistä tarkasteltaessa. Tähän ryhmään lukeutuvat palautteet 
olivat myös selvimmin sidoksissa tiettyyn koulutuskokonaisuuteen eli Riippuvuus ja ihmisen 
kokonaisuus -pakettiin: ”Pelaamisen taustojen selvittäminen. Riippuvuuden myöntäminen: on 
negatiivisia ja positiivisia riippuvuuksia.” – ” Riippuvuus ja ihmisen kokonaisuus on ollut minulle 
läheinen koulutuskokonaisuus ja moni asia siinä on tuntunut tutulta.” – ”Myönteisten riippuvuus-
suhteiden miettiminen oli haastavaa, kielteiset riippuvuussuhteet oli paljon helpompi nimetä.” 
– ”Kaikki olemme jostakin riippuvaisia enemmän tai vähemmän.” – ”Huomata kuinka riippuvuus 
voi hallita elämää.” – ”Pystynyt sulkemaan peliongelman yhteen kategoriaan: pelit on vain yksi 
riippuvuus muiden joukossa.” – ”Konkreettisten toimintatapojen miettiminen, miten edetä kaikilla 
4:llä alueella.” – ”Olen oppinut ymmärtämään kuinka moneen asiaan pelaaminen on vaikuttanut.” 
– ”Tärkeää on ollut pohtia asioita nimenomaan nelijaon kannalta.”

Koulutuspaketeista annettiin kielteistä palautetta huomattavasti myönteistä palautetta vä-
hemmän. Kielteistä kritiikkiä herättivät lähinnä jotkin yksittäiset harjoitukset, joiden teema tai 
kysymykset tuntuivat vierailta tai joiden ohjeistus tehtiin riittämättömällä tavalla: ”Ihmeteoista mä 
en oikein perustanu. En mä osaa sisäistää niitä.” – ”Oli sellaisia kysymyksiä mitä ei ymmärtänyt.” 
– ”Olisi voitu avata ryhmätyötä keskustelemalla laajemmin.”

Hoitopäivien määrä ja hoitojaksojen kesto

Rapeli-yhteisön varsinaisille asiakkaille kertyi kaikkiaan 99 hoitokertaa, toisin sanoen jotkut olivat 
hoidossa useammin kuin kerran. Käytännössä useamman kerran hoidossa olleita ei kuitenkaan 
ollut kovin monta, sillä kaksi ahkerinta asiakasta keräsi itselleen kahdeksan hoitokertaa. Tässä 
esityksessä keskitytään tarkastelemaan lähinnä asiakkaiden ensimmäisiä hoitokertoja, sillä ne 
olivat lähes pääsääntöisesti pisimpiä ja ”ehjimpiä”.

Rapeli-yhteisön asiakkaista vain seitsemällä oli ensimmäisellä hoitojaksollaan mahdollisuus 
osallistua jokaiseen tarjolla olleeseen koulutuskokonaisuuteen. Projektin alkuvaiheissa tätä vai-
keutti jo sekin, että koulutusviikkoja oli kaksi enemmän kuin myöhemmässä vaiheessa. Muita 
selvästi havaittavissa olleita esteitä olivat vaikeudet järjestää vapaata työstä, iäkkäämmillä asiak-
kailla moninaiset terveydelliset seikat sekä joissakin tapauksissa myös arvio siitä, että alkuperäistä 
suunnitelmaa lyhyemmällä hoitojaksolla oli jo saavutettu riittävä hyöty.

Taulukossa 2 on esitetty asiakkaiden hoitopäivien määrä. Hoitopäiväksi on laskettu vain jo-
kainen yhteisössä vietetty päivä, ei viikonloppuja eikä pyhäpäiviä. Enemmän kuin kerran hoidossa 
olleiden osalta on taulukossa esitetty vain ensimmäisen jakson hoitopäivien määrä.   

Kahdentoista asiakkaan (14 %) hoito jäi alle viiden hoitopäivän eli alle yhden koulutusviikon. 
34 asiakasta (40 %) osallistui Rapeli-yhteisön toimintaan 5–9 päivän ajan eli vähintään yhden 
koulutuskokonaisuuden verran. 23 asiakasta (27 %) osallistui toimintaan 10–14 hoitopäivän ajan 
eli vähintään kahden koulutusviikon verran. Vähintään 15 hoitopäivää eli kolme koulutusviikkoa 
täyttyi 16 asiakkaan (19 %) kohdalla.  
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TaulukkO 3. Rapeli-yhteisön asiakkaiden hoitopäivien lukumäärä

Hoitopäivät Asiakkaat lkm. Asiakkaat %

1–4 pv 12 14,1

5–9 pv 34 40,0

10–14 pv 23 27,1

15–19 pv 7 8,2

20–24 pv 2 2,4

30– pv 7 8,2

Yhteensä 85 100,0

Seitsemästä Rapeli-yhteisön toimintaan yli 30 hoitopäivän verran osallistuneista viisi nosti hoito-
päivien keskiarvoa (12) niin merkittävällä tavalla, ettei asiakkaiden suuri enemmistö vastaa tällä 
tavalla määriteltyä keskiarvoasiakasta. Mainitut viisi asiakasta keräsivät toteutuneista hoitopäivistä 
274 eli hieman yli neljänneksen ensimmäisten hoitojaksojen hoitopäivien kokonaismäärästä. 
Näille asiakkaille kertyi keskimäärin peräti 55 hoitopäivää.   

Vähintään 15 hoitopäivää keränneistä 16 asiakkaasta 12 (75 %) oli miehiä. Tästä syystä 
miesasiakkaiden keskimääräinen hoitopäivien määrä (13) oli selvästi suurempi kuin naisasiakkailla 
(10). Tässäkin tapauksessa keskiarvo kuvaa huonosti asiakkaiden enemmistöä, sillä 17 (52 %) 
naisasiakkaan hoitojakso kesti kuitenkin vähintään 10 hoitopäivän verran. Miesasiakkaiden 
vastaava luku oli vain 22 (42 %). Miehistä siis noin viidesosa nosti kaikkien miesasiakkaiden 
hoitopäivien keskimäärän tasolle, joka oli noin viisi hoitopäivää enemmän kuin lopulla neljä-
viidesosalla. Naisista puolestaan lähes kolme neljäsosaa täytti suurin piirtein naisasiakkaiden 
hoitopäivien keskimäärän kriteerit.    

Hoitopäivien määrän suhde nautittuihin koulutuskokonaisuuksiin ei kuitenkaan ole niin 
yksiselitteinen kuin edellä esitetyn perusteella voisi kuvitella. Seuraavasta taulukosta ilmenee, 
miten kauan asiakkaiden keskimääräinen hoitosuhde Rapeli-yhteisöön kaiken kaikkiaan kesti. 
Taulukosta on helposti nähtävissä, ettei hoitojakson venyminen johtunut ainoastaan viikonlopuis-
ta ja pyhäpäivistä. Myös tässä taulukossa on useammin kuin kerran hoidossa olleiden kohdalla 
esitetty vain ensimmäisen hoitojakson kesto.

TaulukkO 4. Rapeli-yhteisön asiakkaiden hoitojakson kesto (vrk)
 

Hoitojakson kesto Asiakkaat lkm Asiakkaat %

1–4 vrk 9 10,6

5–9 vrk 13 15,3

10–14 vrk 22 25,9

15–19 vrk 16 18,8

20–24 vrk 5 5,9

25–29 vrk 4 4,7

30–50 vrk 9 10,6

51–70 vrk 1 1,2

71– vrk 6 7,1

Yhteensä 85 100,0
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25 asiakkaan hoitojakso oli vähintään 20 vuorokauden mittainen, näistä 16:lla vähintään 30 vuo-
rokautta ja peräti kuudella yli 70 vuorokautta. Pisin hoitojakso oli 142 vuorokauden mittainen. 
Jaksoon sisältyi kuitenkin vain 49 hoitopäivää.

Kun jo melko pian projektin aloittamisen jälkeen huomattiin, että Rapeli-yhteisön asiakas-
määrä tulisi jäämään odotettua alhaisemmaksi, alettiin hoitojaksoja ”räätälöidä” enemmän asiak-
kaiden tarpeita huomioon ottaviksi. Tämä tarkoitti ennen kaikkea sitä, ettei joiltakin asiakkailta 
vaadittu ehdotonta osallistumista kaikkina viitenä koulutusjakson päivänä. Joustoja jouduttiin 
tekemään erityisesti vanhimpien asiakkaiden kohdalla terveydellisistä syistä. Myös sellaisille 
asiakkaille, jotka olivat jo käyneet läpi kaikki koulutusjaksot, annettiin erivapauksia osallistua 
toimintaan vähemmän kuin viitenä päivänä viikossa. Juuri tällaiset joustot tekivät kaikkein pi-
simmät hoitojaksot mahdollisiksi.  

Lähtöhaastattelu

Hoidon päättyessä asiakkaille suoritettiin vertaisryhmässä lähtöhaastattelu. Se saatiin tehtyä 
ensimmäisen hoitojakson päättyessä kaikkiaan 63:lle eri asiakkaalle (78 % tulohaastatelluista), 
sillä osa asiakkaista keskeytti ilmoittamatta hoidon ennen suunniteltua lopettamispäivää tai jätti 
saapumatta sovittuun lähtöhaastatteluun. 

Lähtöhaastattelun tilannearvio

Hoidon päättyessä suoritetussa lähtöhaastattelussa arvioitiin asiakkaiden kokonaistilannetta 
ja siinä tapahtuneita muutoksia uudelleen nelijakoa ja numeraalista asteikkoa (1 = surkea, 2 = 
huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen) käyttäen. Seuraavassa näitä tietoja on verrattu 
tulohaastattelussa annettuihin arvioihin. Lähtöhaastattelulomakkeissa on joitakin yksittäisiä 
puutteellisuuksia, jotka estävät vertailun tekemisen kaikissa tapauksissa.

Mikäli asiakkaat eivät lähtöhaastattelutilanteessa muistaneet tulohaastattelussa tekemiään 
arviointeja, niitä ei myöskään heille kerrottu. Näin pyrittiin estämään pyrkimykset henkilökunnan 
tai hoitopaikan miellyttämiseksi ”hyvien arvosanojen” muodossa.

Lähtöhaastattelussa yksi asiakas (2 % haastatteluun vastanneista) arvioi fyysisen tilanteensa 
huonoksi, 23 (36 %) tyydyttäväksi, 32 (51 %) hyväksi ja seitsemän (11 %) erinomaiseksi. 33 asi-
akasta (52 %) arvioi fyysisen tilanteensa paremmaksi kuin tulohaastattelussa, 25:n (40 %) arvioi 
oli sama ja viiden (8 %) huonompi kuin tulohaastattelussa. Kaikki viisi jälkimmäistä (13 % eri 
arvion tulo- ja lähtöhaastatteluissa antaneista) arvioivat tilanteensa numeroasteikolla yhtä nu-
meroa huonommaksi. Parempaan suuntaan arvioinnin tehneistä 28:lla (74 %) muutos oli yksi 
numeroyksikkö, viidellä (13 %) kaksi yksikköä. 

Numeraalista arviointia täydentävissä avoimissa vastauksissa asiakkaat kuvailivat sanallisesti 
tapahtunutta muutosta. Monilla kokemus fyysisen olotilan kohentumisesta liittyi nukkumisen 
laadun parantumiseen: ”Yöt nukkunut paremmin.” – ”Unettomuus vähentynyt.” – ”Unilääkkei-
den syönti vähentynyt.” Syy unettomuusongelman kesyttämiseen oli erityisesti pitkään ilman 
päiväohjelmaa eläneille selvä: ”Säännöllinen päivärytmi.” Paremmasta nukkumisesta seurasi 
myös parempi vireystila päiväsaikaan: ”Jaksaa tehdä asioita paremmin.” – ”Fyysinen olotila on 
virkeämpi.” Jotkut asiakkaat taas ilmoittivat muiden fyysisinä koettujen ongelmien katoamisesta: 
”Säryt vähentyneet.” – ”Ei enää stressiä.” – ”Vapina poistunut.” – ”Juominen vähentynyt.” Joillekin 
asiakkaille hoidossa oleminen merkitsi pyrkimyksiä oman fyysisen kunnon parantamiseksi: ”Lii-
kuntaharrastukset lähteneet käyntiin, toivottavasti jatkuisivatkin säännöllisesti” – ”Olen löytänyt 
liikunnan ilon uudestaan.”
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Lähtöhaastattelussa huonomman arvion antaneilla kahden vastauksesta on pääteltävissä, 
etteivät asiakkaan itselleen asettamat tavoitteet oman fyysisen tilanteen kohdalta välttämättä ole 
täyttyneet: ”Kunto ei ole kohentunut + lihonnut paljon.” – ”Nyt vähän raskas olo.” Muista vasta-
uksista ei ole pääteltävissä, että asiakas olisi numeraalisen arvioinnin muutoksesta huolimatta 
kokenut fyysisen tilanteensa jollakin merkittävällä tavalla muuttuneen.  

Psykologisesta tilanteestaan paremman arvion lähtö- kuin tulohaastattelussa antoi 38 asiakas-
ta eli 60 % lähtöhaastatteluun vastanneista. 21:lla (33 %) arvio oli sama ja 4:llä (7 %) huonompi. 
Kaikkien neljän jälkimmäisen (10 % eri arvion tulo- ja lähtöhaastatteluissa antaneista) antama 
numero oli yhtä yksikköä huonompi kuin tulohaastattelussa. 24 (57 %) parempaan suuntaan 
arvioineista antoi yhtä numeroyksikköä paremman arvion, 10 (23 %) kaksi yksikköä ja neljä (10 
%) peräti kolme yksikköä. Lähtöhaastatteluun vastanneista ei enää yksikään arvioinut psykologista 
tilannettaan surkeaksi, kolme (5 %) arvioi sen huonoksi. Tulohaastattelussa surkean arvion antoi 8 
asiakasta (10 %), ja huonon 24 (29 %) asiakasta. ”Huonojen arvosanojen” vähentyminen merkitsi 
vastaavasti lisäystä asteikon toisessa päässä; 32 (51 %) arvioi psykologisen tilanteensa hyväksi 
ja kolme (5 %) erinomaiseksi. Tulohaastattelussa vain 12 (15 %) asiakasta arvioi psykologisen 
tilanteensa hyväksi, yksikään ei pitänyt sitä erinomaisena.

Psykologisesta tilanteestaan paremman arvion lähtöhaastattelussa antaneista useat koki-
vat saaneensa jonkinlaisen otteen elämäänsä sekä ymmärtäneet ”järkevää” toimintaa estäneet 
tunteensa ja saaneet ne jossakin määrin hallintaan: ”Järki on voittanut tunteet.” – ”Järkeily on 
parantunut, päämäärättömyys on jäänyt pois.” – ”Tiedostaa tunteensa ja niihin liittyvän toimin-
nan.” – ”Koen että itse toteutan itseäni.” – ”Pitää tätä terapisena järkeilyjumppana.” Monilla tähän 
liittyi kokemukset ongelmiin tarttumisesta ja ratkaisusta: ”Tarttunut ongelmiin, eikä jättänyt niitä 
hoitamatta.” – ”Miettii enemmän ratkaisua kuin itse ongelmaa.” Ryhmämuotoinen työskentely 
tuotti myös monille kokemuksia muiden ihmisten ja vuorovaikutuksen merkityksestä ongelmien 
ratkaisussa: ”Parantuneet ongelmanratkaisu ja ihmissuhdetaidot, järkeily ja valinnantekokyky vah-
vistuneet.” – ”Ihmissuhdetaidot kehittyneet huimasti.” – ”Avoimuutta ja rehellisyyttä tullut.” Jotkut 
taas kokivat myönteisenä pelkästään erilaisten voimavarojen tai tuntemusten heräämistä, vaikka 
eivät niitä aivan hallintaan saaneetkaan: ”Osaa järkeillä, huono valinnantekokyky.” – ”Tunteiden 
hallinta vaihteleva.” 

Nelijaon psykologinen ja henkinen ulottuvuus herättivät ylipäätään eniten keskustelua 
määritteiden suhteellisuudesta ja tulkintojen henkilökohtaisuudesta. Psykologisella alueella tä-
mä ilmeni esimerkiksi niin, etteivät monet hyväksyneet tunnereaktioiden sijoittamista samaan 
kokonaisuuteen päättely- ja ongelmanratkaisutaitojen kanssa. Käytännön asioiden hoitamisen 
hallintaan saanut saattoikin kommentoida: ”Tunteiden hallintaa en kytkisi tähän.” Toiset taas 
mielsivät psykologisen tilanteensa paremmaksi, kun toimintaa alkoi sanella kylmän järjen ohella 
muutkin sielunelämän tuntemukset: ”On pystynyt hieman irroittelemaan.” 

Alemman numeron lähtöhaastattelussa antaneista yksi koki olevansa surkea kaikissa kyvyis-
sä ja taidoissa, joiden kehittämistä psykologisessa ulottuvuudessa oli tarkasteltu: ”Epäily omista 
kyvyistä seurauksena tästä heikkoutta kaikissa asioissa.” Yksi alemman numeron antanut koki 
avoimen vastauksen perusteella psykologisen tilanteensa kuitenkin parantuneen: ”Psykologinen 
puoli parantunut myös hoidon aikana.” Tämän asiakkaan kohdalla kokemus ja siihen liittyvä 
arvio kertovat todennäköisesti asiakkaan parantuneesta kyvystä arvioida psykologista tilaansa 
realistisemmin. Tästä näkökulmasta parantunut tila ja alempi numero eivät välttämättä ole ristirii-
dassa. Yksi asiakas kävi painia tunteidensa kanssa: ”Tunteiden hallinta prosessissa.” Neljäs asiakas 
puolestaan oli herännyt tiedostamaan tuntemustensa ja toimintansa suhteen selvästi paremmin: 
”Masennusta vielä, joka vaikuttaa toimintakykyyn.” 

Myös henkistä tilannetta koskevissa arvioissa oli tapahtunut selkeä muutos. 37 (60 % ky-
symykseen vastanneista) antoi tulohaastattelua paremman arvion, 20 (32 %) antoi saman ja 5 
(8 %) huonomman arvion. Myös tässä kohdassa kaikkien huonomman arvion antaneiden (12 % 
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eri arvion tulo- ja lähtöhaastatteluissa antaneista) arvio oli yhtä numeroyksikköä alhaisempi. 
Parempaan arvioon päätyneistä 20:lla (48 %) arvioiden ero oli yksi numeroyksikkö, 11:lla (26 %) 
kaksi ja kuudella (14 %) kolme numeroyksikköä. Lähtöhaastattelussa henkisen tilanteensa arvioi 
hyväksi 24 (38 %) vastanneista ja erinomaiseksi seitsemän (11 %). Tulohaastattelussa vastaavat 
luvut olivat 12 (15 %) ja 1 (1 %), Vastaavasti kun tulohaastattelussa 11 asiakasta (14 %) arvioi 
henkisen tilanteensa surkeaksi ja 25 (31 %) huonoksi, lähtöhaastattelun vastaavat luvut olivat 1 
(2 %) ja 3 (5 %).

Useimmin esiintynyt teema henkisen tilanteen parantumista kuvaavissa avoimissa vasta-
uksissa oli uskon tai toivon herääminen ylipäätään elämäntilanteen ja erityisesti ongelmallisen 
pelaamisen suhteen: ”Toiveikkuus kasvanut.” – ”Vahva usko selviytymiseen takaisin elämään.” 
– ”Usko tulevaisuuteen, että voimia tehdä päätelmiä muullakin elämän saralla.” – ”Toivoa että 
pääsee pelaamisesta yli.” – ”Toivo paremmasta huomisesta.” – ”Pelkään vähemmän sortuvani pe-
laamaan.” Henkisen tilanteen kohentumista kuvattiin yleisesti myös sovinnollisen levollisuuden 
kokemuksella: ”Levollisempi olo. Ratkeamisen pelko loppunut.” – ”Tällä hetkellä itsensä kanssa 
sovinnossa sen ansiosta, että pysynyt poissa pelipaikoista.” – ”Haluaa sovittaa vaimolle menetetyt 
vuodet pelien takia.” tai yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntymisellä: ”Tuntee kuuluvansa paremmin 
yhteiskuntaan.” – ”Yhteenkuuluvuuden tunne kasvanut.” – ”Tunne kuulumisesta yhteisöön, vertais-
tuki.” Henkisen tilanteen arvioinnissa oli myös verrattain monia tapauksia, jossa kokonaisuutena 
melko myönteiseen palautteeseen sisältyi tiettyihin tuntemuksiin liittyviä rajujakin kommentteja: 
”Vittu tässä koeta mitään sovituksen tai hyvityksen tunteita.” – ”Pelkoa ja rauhattomuutta, joka 
tulee uniin asti.” – ”On pelkoa pelaamisen suhteen.”

Alemman numeron antaneet kokivat pelkojensa tai levottomuutensa syventyneen: ”Pelko-
tiloja on ja en ole kovin levollinen.” – ”Levollisuutta ei ole, sovitusten kanssa ongelmia.” – ”Pelko 
siitä että saattaa retkahtaa.” Yksi alemman numeron antaneista ilmaisi avoimessa vastauksessa 
henkisen tilanteensa itse asiassa parantuneen, yhden vastauksesta taas ei ollut tulkittavissa syytä 
alemman numeron antamiselle. 

Myös sosiaalista tilannetta koskevissa arvioissa oli tapahtunut selvä muutos. Lähtöhaastatte-
lussa 34 (54 %) vastanneista antoi sosiaalisesta tilanteestaan paremman arvion kuin tulohaastatte-
lussa, 22 (35 %) antoi saman arvion ja 7 (11 %) huonomman. Sosiaalisen tilanteen arvioinnissa oli 
mielenkiintoinen ero sukupuolten välillä. Miehistä peräti 26 (68 %) arvioi sosiaalisen tilanteensa 
paremmaksi kuin tulohaastattelussa, naisista vain 8 (32 %). Sen sijaan 14 (56 %) naisasiakasta 
antoi sosiaalisesta tilanteestaan saman arvion kuin tulohaastattelussa. Sukupuolten välinen ero 
näkyi selvästi myös siinä, miten monta numeroyksikköä annettu arvio erosi tulohaastattelun 
arviosta. Naisista kaikilla kahdeksalla paremman arvion antaneella muutoksen suuruus oli vain 
yksi numeroyksikkö. Miehistä sen sijaan 15:llä (58 % paremman arvion antaneista) ero oli yksi 
numeroyksikkö, yhdeksällä (35 %) kaksi numeroyksikköä ja kahdella (7 %) kolme yksikköä. Kaksi 
tai kolme numeroa suuremman arvion antaneille on kuitenkin vaikeata löytää mitään tiettyä 
yhteistä nimittäjää; joukossa oli niin nuoria kuin vanhojakin sekä yksinäisiä ja parisuhteessa 
eläviä. Myös hoitojaksojen kesto vaihteli, mutta kaikkein pisimpään hoidossa olleita ei tähän 
ryhmään kuitenkaan kuulunut.

Sosiaalisen tilanteen kohentumista kuvattiin ensinnäkin ihmissuhteiden parantumisella: 
”Ihmissuhteet parantuneet.” – ”Pelaamattomuus on parantanut ihmissuhteita, että raha-asioita.” 
– ”Ihmissuhteet muuttuneet positiivisemmiksi.” – ”Oivaltanut sen merkityksen että ihmisyys toteutuu 
ihmisten keskellä.” – ”Kotona asiat paremmin.” – ”Ukko vähän vituttaa mutta muut suhteet on kun-
nossa.” Sosiaalisen tilanteen paraneminen ilmeni myös myönteisemmän asenteen omaksumisena 
velkaantumisongelmaan: ”Rahat tiukalla, vähälläkin tulee toimeen.” – ”Alkaa oppia rahan arvon 
ja sen käyttötarkoituksen.” 

Alemman numeroarvion sosiaalisesta tilanteestaan antaneista suurimmalla osalla avoin 
vastaus ei selittänyt millään tavalla numeromuutosta. Sosiaalinen ulottuvuus onkin nelijaossa 
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selvästi ”liikkuvin” ja herkin päiväkohtaisille arvioille. Kolmella alemman numeron antaneella 
asiakkaalla hoidon aikana syventynyt huolenaihe sen sijaan tuli selkeästi esille: ”Ei tyytyväinen 
veloista.” – ”Ei ole työpaikkaa.” – ”Kodittomuus uhka.”

Muutos suhteessa pelaamiseen

Lähtöhaastattelussa kysyttiin myös, missä määrin asiakkaiden suhde pelaamiseen oli muuttunut. 
Arviointi suoritettiin asteikolla 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jossain määrin, 4 = paljon, 
5 = täysin. 

Lähtöhaastatteluun vastanneista 52 asiakasta (83 % haastatelluista) arvioi suhteensa pelaa-
miseen muuttuneen joko paljon tai täysin. Peräti 19 asiakasta (30 %) antoi arviokseen täyden 
viitosen. Ykkösen antaneita ei ollut lainkaan, ja kakkosen antaneitakin vain kaksi (3 %).

20 asiakasta kuvasi muutosta joko pelaamisen muuttumisella vastenmielisemmäksi, oman 
peliasenteen muuttumisella kielteisemmäksi tai lisääntyneellä etäisyydentunteella pelikoneisiin. 
18 tähän ryhmään lukeutunutta asiakasta arvioi suhteensa peleihin muuttuneen joko paljon tai 
täysin. 

19 asiakasta kuvasi muuttunutta suhdettaan hoitojakson aikaisella pelaamattomuudella tai 
pelaamisen selvällä vähentymisellä. Yhtä lukuun ottamatta tähän ryhmään kuuluneet arvioivat 
suhteensa pelaamiseen muuttuneen joko paljon tai täysin. 

18 asiakkaan muutos ilmeni ymmärryksenä, että ongelmalliselle pelaamiselle voi tehdä 
jotakin. 13 tästä ryhmästä arvioi suhteen pelaamiseen muuttuneen joko paljon tai täysin, muut 
jossain määrin.

Loput 6 lähtöhaastatelluista kuvasivat muutosta oman pelikäyttäytymisen ja sen seurausten 
tiedostamisella. Sanallisesti kuvailtuna melko syvälliseltä vaikuttaneet kokemukset eivät kuiten-
kaan välittyneet samalla teholla numeraalista arvioista; kolme arvioi suhtautumisensa muuttuneen 
paljon tai täysin, kolme puolestaan vain jossain määrin. 

Jälkiseuranta

Puoli vuotta hoitojakson päättymisen jälkeen asiakkaille lähetettiin jälkiseurantalomake. Projektin 
alkupuolella haluttiin olla mahdollisimman hienotunteisia ja pyydettiin vasta lähtöhaastattelun 
yhteydessä lupa jälkiseurantalomakkeen lähettämiseen. Keväällä ja alkukesästä 2006 törmättiin 
kuitenkin tilanteeseen, jossa useampi asiakas keskeytti hoidon ennenaikaisesti eikä saapunut 
sovittuun lähtöhaastatteluun. Tämän johdosta alettiin lokakuussa 2006 kysyä asiakkailta lupa 
jälkiseurantalomakkeen lähettämiseen jo tulohaastattelun yhteydessä. Lopulta lomake saatiin 
lähetetyksi 73 asiakkaalle puoli vuotta heidän ensimmäisen hoitojaksonsa jälkeen.

Jälkiseurantalomake lähetettiin myös puoli vuotta toisen hoitojakson päättymisen jälkeen 
kahdelle asiakkaalle, joilta ei ensimmäisellä kerralla saatu lupaa lomakkeen lähettämiseen. Lisäksi 
lomake lähetettiin toistamiseen kahdelle asiakkaalle, joiden ensimmäisen hoitojakson päättymisen 
ja toisen hoitojakson alkamisen välillä oli kulunut yli puoli vuotta. Muistutuskirje lähetettiin 43 
asiakkaalle. Kaikkiaan 47 asiakasta palautti lomakkeen, näistä 45 ensimmäisen hoitojakson jälkeen, 
yksi toisen hoitojakson jälkeen ja yksi sekä ensimmäisen että toisen hoitojakson jälkeen.

Naiset vastasivat huomattavasti aktiivisemmin jälkiseurantakyselyyn, sillä palautetuista 
lomakkeista puolet (23) tuli naisasiakkailta, vaikka naisten osuus asiakaskunnasta oli vain 39 
prosenttia.  

Seuraavassa esitetään jälkiseurantalomakkeista kerättyjä keskeisimpiä tietoja. Mukaan 
on otettu tietoja kaikkiaan 46 (54 % Rapeli-yhteisön asiakkaista) jälkiseurantalomakkeelta; 45 
asiakkaan seurantatiedot ensimmäisen hoitojakson jälkeen ja yhden asiakkaan tiedot toisen 
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hoitojakson jälkeen. Tältä asiakkaalta ei saatu lupaa seurannan lähettämiseen ensimmäisen 
hoitojakson jälkeen.

Pelaamisen vähentyminen

Jälkiseurannassa asiakkailta kysyttiin muun muassa, miten heidän pelikäyttäytymisensä oli 
muuttunut seurantalomakkeen lähettämistä edeltäneen kolmen kuukauden aikana. Seuraavaan 
taulukkoon on koottu saadut tiedot:  

TaulukkO 5. Miten asiakkaan pelikäyttäytyminen on muuttunut viimeisen kolmen kuukauden aikana

Pelikäyttäytyminen Asiakkaat lkm Asiakkaat %

En ole pelannut lainkaan 7 15,2

Olen onnistunut vähentämään pelaamista 33 71,7

Pelaamiseni on lisääntynyt 3 6,5

Pelaamisessani ei ole tapahtunut muutosta 3 6,5

Yhteensä 46 100,0

7 asiakasta (15 % vastanneista) ilmoitti olleensa kokonaan pelaamatta rahapelejä seurantakyselyä 
edeltäneen kolmen kuukauden aikana. 33 asiakasta (72 %) ilmoitti onnistuneensa vähentämään 
pelaamista. Kolmen asiakkaan pelaamisessa ei ollut tapahtunut oleellista muutosta, ja yhtä moni 
ilmoitti pelaamisen lisääntyneen. 

Kokonaan pelaamatta olleista viisi oli miehiä ja kaksi naisia. Peräti viisi pelaamatta olleista 
oli alle 30-vuotiaita; kolme miehiä ja kaksi naisia. Näistä erityisesti miesasiakkailla ongelmape-
laaminen oli nuoresta iästä huolimatta kestänyt pitkään, yhdellä jo lapsesta asti. Pelaamisesta oli 
aiheutunut myös merkittäviä taloudellisia ongelmia, ajoittaista asunnottomuutta jne. 

Pelaamistaan vähentäneistä 18 oli miehiä ja 15 naisia. Jälkiseurantakyselyssä pyydettiin pe-
laamistaan vähentäneitä arvioimaan prosentuaalisesti, kuinka paljon pelaaminen oli vähentynyt 
verrattuna aikaan ennen hoitoa Rapeli-yhteisössä.

21 (64 %) pelaamistaan vähentäneistä arvioi pelaamisen määrän vähintään puolittuneen, 
lisäksi kuudella muulla arvio oli vähintään 40 prosenttia. Kaksi arvioi pelaamisen vähentyneen 30 
prosenttia. Alle 30 prosentin arvion antaneista kaikki neljä olivat miehiä. Vähintään 60 prosentin 
arvion antaneista 15 asiakkaasta puolestaan 10 oli naisia. Pelaamistaan vähentäneet naisasiakkaat 
siis arvioivat vähentymisen keskimäärin jonkin verran suuremmaksi kuin miehet.

Kaikki asiakkaat, jotka ilmoittivat joko pelaamisensa lisääntyneen tai pysyneen ennallaan, 
olivat yli 40-vuotiaita naisia. 

Velkaantumisen tasaantuminen

Pelaamisen vähentyminen näkyi myös jälkiseurantakyselyyn vastanneiden velkaantumisen py-
sähtymisenä tai tasaantumisena. Kyselyyn vastanneista 14 ilmoitti, että heillä oli Rapeli-yhteisön 
hoidon jälkeen aiheutunutta pelivelkaa. Ilmoitetut velkasummat vaihtelivat 300 ja 5 000 euron 
välillä, ja summien keskiarvo oli noin 1 200 euroa. 

Huomionarvoista on, että kaikki hoidon jälkeistä pelivelkaa hankkineet olivat sellaisia, joilla 
velkaa oli ollut jo ennen hoitoakin. Velkaantumisessa lienee ainakin kyseisen asiakaskunnan 
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kohdalla olevan ennemminkin kyse pelaamisen tyylistä kuin tilasta, johon pelaaminen vääjää-
mättä johtaa. Velkaantumisen vauhti oli kaikilla kuitenkin selvästi tasaantunut. Peräti 11 hoidon 
jälkeen velkaantuneista oli sellaisia, jotka samanaikaisesti ilmoittivat pelaamisensa vähentyneen. 
Kahdeksalla tästä ryhmästä ilmoitettu velkasumma oli alle 1 000 euroa.

Pelaamistaan lisänneistä kolmesta asiakkaasta kaksi ilmoitti myös hankkineensa pelivelkaa 
hoidon jälkeen. Velkasummat olivat 610 ja 500 euroa, joten mitään mullistavaa velkaantumista 
ei kuitenkaan ollut päässyt tapahtumaan. Asiakkaista, jotka arvioivat pelaamisensa määrän py-
syneen ennallaan, yksi ilmoitti hankkineensa pelivelkaa hoidon jälkeen. Velkasumman suuruus 
oli 3 000 euroa.

Ihmissuhteiden parantuminen

Ihmissuhteissaan tapahtuneita muutoksia jälkiseurantaan vastanneet arvioivat seuraavasti:
  

Taulukko 6. Mihin suuntaan asiakkaan ihmissuhteet ovat kehittyneet viimeisen 3 kuukauden aikana
 

Ihmissuhteet Asiakkaat lkm Asiakkaat %

Huonontuneet huomattavasti 1 2,2

Huonontuneet hieman 2 4,3

Pysyneet ennallaan 15 32,6

Parantuneet hieman 21 45,7

Parantuneet huomattavasti 7 15,2

Yhteensä 46 100,0

28 asiakasta (61 % vastanneista) arvioi ihmissuhteidensa parantuneen joko hieman tai huo-
mattavasti jälkiseurantakyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana, 15 (33 %) arvioi 
ihmissuhteidensa pysyneen ennallaan ja kolme (6 %) arvioi niiden huonontuneen hieman tai 
huomattavasti. Miesten ja naisten antamilla arvioilla oli tässä kohdassa selvä ero: miehistä 17 
(74 %) arvioi ihmissuhteidensa parantuneen, naisista 11 (48 %). Sen sijaan 10 naisasiakasta 
(43 %) arvioi ihmissuhteidensa pysyneen ennallaan. Kolmesta ihmissuhteensa huonommiksi 
arvioineista kaksi oli naisia. 

Jälkiseurantavastauksista voidaan päätellä, että pelaamisen vähentyminen ja ihmissuhteiden 
parantuminen liittyivät jossakin määrin yhteen. Viisi seitsemästä kokonaan pelaamatta olleesta 
arvioi ihmissuhteensa parantuneen joko hieman tai huomattavasti, kahdella ne olivat pysyneet 
ennallaan. 33 asiakkaasta, jotka olivat vähentäneet pelaamistaan, 21 arvioi ihmissuhteensa paran-
tuneen, 11:llä ihmissuhdetilanne oli pysynyt ennallaan ja yhdellä huonontunut hieman. Kolmesta 
pelaamisensa entisenlaiseksi arvioineista kaksi arvioi myös ihmissuhteidensa pysyneen ennallaan, 
yksi arvioi niiden parantuneen hieman. Pelaamistaan lisänneistä yksi arvioi ihmissuhteidensa 
parantuneen hieman, yksi huonontuneen hieman ja yksi huonontuneen huomattavasti. Kahden 
viimeksi mainitun naisasiakkaan avoimista vastauksista oli pääteltävissä, että huonontunut elä-
mäntilanne oli pikemminkin syy lisääntyneelle pelaamiselle kuin päinvastoin.  

Myös hoidon jälkeisellä velkaantumisella ja ihmissuhteilla näytti olevan jonkinlainen yhte-
ys, joskaan ei aivan yksiselitteinen. Seitsemästä asiakkaasta, jotka ilmoittivat ihmissuhteidensa 
parantuneen huomattavasti, ei yhdelläkään ollut hoidon jälkeistä pelivelkaa. Sen sijaan valtaosa 
(10) hoidon jälkeen velkaantuneista kuului ryhmään, joka arvioi ihmissuhteidensa parantuneen 
hieman. Näillä kaikilla velkaantumisen vauhti oli kuitenkin selvästi taittunut entiseen verrattu-
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na. Lopuista 4:stä pelivelkaa hankkineista kaksi oli sellaisia, joiden ihmissuhteet olivat pysyneet 
ennallaan, kahdella ihmissuhteet olivat huonontuneet hieman. 

Lyhyenä yhteenvetona voidaan yllä olevista tiedoista esittää, että ihmissuhteiden kannalta 
eniten olivat hyötyneet ne, jotka olivat olleet kokonaan pelaamatta, ja toisaalta sellaiset pelaamista 
vähentäneet, joilla oli sekä hoitoa edeltänyttä että hoidon jälkeistä velkaa. Velkaantumisen vauhdin 
taittumisella ja ihmissuhteiden parantumisella näytti olevan selkeä yhteys.

Hoitovuorokausien määrä ei näyttänyt olevan ratkaiseva sen kummemmin pelaamisen kuin 
ihmissuhteiden kehittymisen kannalta. Esimerkiksi yksi puolen vuoden ajan kokonaan pelaamatta 
ollut asiakas oli hoidossa vain yhden päivän. Palautteessaan hän kuitenkin arvioi Rapeli-yhteisössä 
viettämällään päivällä olleen oleellista merkitystä pelaamattomuuden ylläpitämisessä. 

Jälkiseurannan tilannearvio

Tulo- ja lähtöhaastattelun tavoin asiakkailta pyydettiin jälkiseurantakyselyssä nelijaon mukainen 
tilannearvio. Vastaukset tähän seurantalomakkeen osioon olivat kuitenkin selvästi puutteellisem-
pia kuin vertaisryhmässä tehdyissä haastatteluissa. Ilmeisesti muilta saatu palaute ja kommentit 
ovat helpottaneet arvioiden tekemistä. Erityisesti täydentävistä avoimista kysymyksistä puuttuivat 
yleisesti vastaukset joko kokonaan tai niihin oli vastattu hyvin ylimalkaisesti. 

Numeraaliseen tilannearvioon (asteikolla 1 = surkea, 2 = huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 
= erinomainen) vastattiin kuitenkin sen verran kattavasti, että vertailu aikaisempiin vastauksiin 
on mielekästä tehdä. Jälkiseurantakyselystä saatiin arvio fyysisestä ja psykologisesta tilanteesta 
43 asiakkaalta, henkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta 42 asiakkaalta. Seuraavassa saatuja tietoja 
verrataan tulo- ja lähtöhaastattelun vastaaviin tietoihin:

 Jälkiseurantakyselyssä fyysisen tilanteensa surkeaksi arvioi kolme asiakasta (6 % kysymyk-
seen vastanneista), huonoksi kaksi asiakasta (5 %), tyydyttäväksi 22 asiakasta (51 %), hyväksi 14 
(33 %) ja erinomaiseksi kaksi asiakasta (5 %). Fyysisen tilanteensa paremmaksi kuin tulohaas-
tattelussa arvioi 13 asiakasta (30 %), 19 (44 %) antoi saman arvion ja 11 (26 %) arvioi tilanteen 
huonommaksi. Tilanteensa paremmaksi arvioineista 10 antoi yhtä numeroa suuremman arvion, 
yhdellä arvio oli kaksi numeroa suurempi ja kahdella ero oli kahden numeroyksikön suuruinen. 
Pienemmän numeron antaneista kaikilla 11:llä arvioiden ero oli yksi numero. Näistä puolet (5) 
oli sellaisia, joilla arvio oli muuttunut hyvästä tyydyttäväksi.

Verrattuna lähtöhaastatteluun fyysinen tilanne oli pysynyt ennallaan 22 asiakkaalla, 15 se oli 
muuttunut huonommaksi ja kolmella paremmaksi. Kolmelle jälkiseurantakyselyyn vastanneelle 
asiakkaalle ei ollut tehty lähtöhaastattelua. 

Psykologisen tilanteensa huonoksi arvioi neljä asiakasta (9 %), tyydyttäväksi 23 asiakasta 
(53 %), hyväksi 14 (33 %) ja erinomaiseksi kaksi asiakasta (5 %). Tulohaastatteluun verrattuna 
psykologisen tilanteensa paremmaksi arvioi 22 asiakasta (51 %), saman arvion antoi 14 asiakasta 
(33 %) ja tilanteensa huonommaksi arvioi 7 asiakasta (16 %). Tilanteen paremmaksi arvioineista 
16 antoi yhtä numeroa paremman arvion kuin tulohaastattelussa, viidellä arvioiden ero oli kaksi 
numeroyksikköä ja yhdellä peräti neljä yksikköä. Verrattuna lähtöhaastatteluun viimeksi mainitun 
henkilön arvioiden ero oli tosin vain yksi numeroyksikkö. 

Lähtöhaastatteluun verrattuna psykologinen tilanne oli pysynyt ennallaan 25 asiakkaalla, 
muuttunut huonommaksi 11:llä ja paremmaksi ja 7:llä paremmaksi. Tieto puuttui kolmelta, joille 
ei ollut tehty lähtöhaastattelua. 

Kahdeksan asiakasta (20 % kysymykseen vastanneista) arvioi seurantakyselyssä henkisen 
tilanteensa huonoksi, 17 (40 %) tyydyttäväksi, 14 (33 %) hyväksi ja 3 (7 %) erinomaiseksi. Arvion 
perusteella henkinen tilanne tulohaastatteluun verrattuna oli parempi 20a asiakkaalla (47 %), 
pysynyt ennallaan 15:llä (35 %) ja huonontunut 7 asiakkaalla (18 %). Tilanteen paremmaksi 
arvioineista kymmenellä arvio oli yhtä numeroyksikköä parempi kuin tulohaastattelussa, kah-
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deksalla kaksi ja kahdella neljä numeroyksikköä. Lähtöhaastatteluun verrattuna kahden viimeksi 
mainitun henkilön arvioiden ero oli tosin vain yksi numero.

Lähtöhaastatteluun verrattuna 15 asiakkaan henkisen tilanteen arvio oli pysynyt ennallaan, 
14:llä se oli muuttunut huonommaksi ja 13:lla paremmaksi. Kolmelle seurantakyselyyn vastan-
neelle ei ollut tehty lähtöhaastattelua, ja yhden asiakkaan lähtöhaastattelulomakkeesta puuttui 
henkisen tilanteen arvio.

Henkisen tilanteen arvioissa lähtöhaastattelun ja jälkiseurannan välillä oli tapahtunut enem-
män muutoksia kuin fyysisen tai psykologisen tilanteen arvioissa. On kuitenkin huomionarvoista, 
että tilanteen paremmaksi arvioineita oli lähes yhtä paljon kuin huonomman arvion antaneita. 

Sosiaalisen tilanteensa arvioi jälkiseurantakyselyssä huonoksi 11 asiakasta (26 % kysymyk-
seen vastanneista), tyydyttäväksi 14 (33 %), hyväksi 16 (38 %) ja erinomaiseksi yksi asiakas (3 %). 
Tulohaastatteluun verrattuna sosiaalisen tilanteen arvio oli parempi 16 asiakkaalla (38 %), pysy-
nyt ennallaan 18 asiakkaalla (43 %) ja huonontunut 8 asiakkaalla (19 %). Tilanteen paremmaksi 
arvioineista 10:llä arvio oli yhtä numeroyksikköä suurempi kuin tulohaastattelussa, neljällä kaksi 
ja kahdella kolme numeroa suurempi. Huonomman arvion antaneista kaikilla tulohaastattelun 
ja jälkiseurannan välinen ero oli yksi numeroyksikkö. 

Lähtöhaastatteluun verrattuna sosiaalisen tilanteen arvio oli pysynyt samana 18 asiakkaalla, 
muuttunut huonommaksi 13:lla ja paremmaksi 11:lla asiakkaalla. Kolmelle seurantakyselyyn 
vastanneelle ei ollut tehty lähtöhaastattelua, ja yhden asiakkaan lähtöhaastattelulomakkeesta 
puuttui sosiaalisen tilanteen arvio. Myös sosiaalisen tilanteen arvioinnissa oli enemmän muutoksia 
lähtöhaastattelun ja jälkiseurantakyselyn arvioiden välillä kuin fyysisen ja psykologisen tilanteen 
osalla. Tässäkin kysymyksessä paremman arvion antaneita oli kuitenkin lähes yhtä paljon kuin 
huonomman arvion antaneita.

Pelaamisen muodonmuutos

Jälkiseurantalomakkeessa kartoitettiin myös asiakkaiden pelaamia pelejä ja pelaamisen tois-
tuvuutta samanlaisella taulukolla kuin tulohaastattelulomakkeessa. Jälkiseurantalomakkeiden 
taulukoissa oli merkintöjä huomattavasti vähemmän kuin tulohaastattelulomakkeissa. 

Koska rahapeliautomaattien pelaaminen muodosti Rapeli-yhteisön asiakaskunnan ongelma-
pelaamisen ytimen, on mielekästä katsoa, voidaanko jälkiseurantavastausten perusteella tulkita 
nimenomaan automaattipelaamiselle tapahtuneen mitään huomionarvoista.

Tulohaastattelussa pelitaulukon kohdan Rahapeliautomaatit muualla kuin kasinolla oli rastit-
tanut 96 prosenttia haastatelluista. 73 prosenttia merkinnän tehneistä oli merkinnyt pelanneensa 
rahapeliautomaatteja ensisijaisesti, 13 prosenttia säännöllisesti ja 14 prosenttia satunnaisesti. 
Jälkiseurantalomakkeessa vastaava kohta keräsi edelleen eniten merkintöjä. Sen oli rastittanut 
kuitenkin vain 67 prosenttia vastanneista. Näistä 45 prosenttia oli merkinnyt pelanneensa auto-
maatteja ensisijaisesti, 19 prosenttia säännöllisesti ja 36 prosenttia satunnaisesti. 

Seurantakyselyyn vastanneista noin kolmasosa (14) oli kokonaan pidättäytynyt kolikkopelien 
pelaamisesta. Merkittävä osa automaattien pelaajista oli myös satunnaistanut pelaamistaan.

Koska rahapeliautomaattien pelaamisen lopettaneet eivät olleet yhtä suuressa määrin 
kokonaan pidättäytyneet rahapelaamisesta (vain seitsemän kokonaan pelaamatta ollutta), on 
mielenkiintoista katsoa, antavatko seurantalomakkeet tietoa siitä, mihin peleihin pelaaminen on 
siirtynyt. Rahapeliautomaattien jälkeen eniten merkintöjä jälkiseurantapeleistä löytyi kohdasta 
Lotto/vikinglotto/jokeri. Tulohaastattelussa lottoa pelanneiden määrä oli 76 prosenttia rahapeli-
automaatteja pelanneiden määrästä, mutta jälkiseurannassa vastaava luku oli 84 prosenttia. Sen 
sijaan loton/jokerin kanssa samoihin lukuihin tulohaastattelussa yltäneet raaputusarvat olivat 
menettäneet suosiotaan; niitä pelaavien määrä jälkiseurannassa oli enää 42 prosenttia rahapeli-
automaatteja pelanneiden määrästä. 
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Puolet rahapeliautomaattien pelaamisen lopettaneista jatkoi edelleen lotto- ja jokeripelien 
pelaamista tai siirtyi pelaamaan niitä. Myös automaattipelaamistaan satunnaistaneista merkittävä 
osa piti loton pelivalikossaan. Viikoittaisten arvontapelien pelaaminen on maltillista ja suhteellisen 
edullista verrattuna hektiseen kolikkoautomaattien pelaamiseen, joka helposti saa pakonomaisia 
ja kontrolloimattomia piirteitä. Lottoa pelaamalla voi myös ilmeisesti säilyttää osan rahapelien 
tarjoamasta jännityksestä menettämättä silti pelaamisen hallintakykyä.

On syytä korostaa, että Rapeli-yhteisön jälkiseurantakyselyssä lotto- ja jokeripelien osuus 
muihin peleihin verrattuna korostui pelaamisen kaikinpuolisen vähentymisen myötä. Tämä 
huomio on hyvä tehdä erotuksena vuoden 2007 Rahapelitutkimuksen tietoihin, joiden mukaan 
kategoria Lotto/vikinglotto/jokeri korostuu muun muassa rahapeliautomaattien suhteen siirryttäes-
sä SOGS-riskipisteiden pohjalta määritellystä ”ongelmapelaajien” ryhmästä astetta vakavampaan, 
”todennäköisesti peliriippuvaisten” luokkaan. Tässä yhteydessä kehitys tapahtuu pelaamisen 
kaikinpuoliseen lisääntymiseen liittyen.  



��

Osa I   Rapeli-yhteisön loppuraportti

Stakes, Raportteja 12/2008

5 RAPELI-KOKEILUN MENNEET JA TULEVAT VAIHEET

Rapeli-yhteisö avattiin asiakkaille elokuun 2005 alussa. 9. elokuuta yhteisössä pidettiin runsaasti 
huomiota osakseen saanut tiedotustilaisuus, ja ensimmäinen asiakas hakeutui hoitoon seuraa-
vana päivänä. Elokuun aikana hoidon aloitti kaikkiaan 10 asiakasta, ja syyskuun ensimmäisen 
puolikkaan aikana vielä seitsemän, joten projektin minimitavoitteeksi asetettu 100 asiakkaan 
hoito ei siinä vaiheessa vaikuttanut lainkaan ylimitoitetulta tavoitteelta. Kohtuullisena alkanut 
asiakasvirta kuitenkin tyrehtyi syyskuun puolivälissä. Vuoden loppuun mennessä hoidon aloitti 
enää 12 uutta asiakasta. Tämä tarkoitti sitä, että yhteisössä oli kerrallaan vain 2–4 asiakasta. 
Elokuun loppupuolella hyvin käyntiin pyörähtänyt vertaisryhmästä hyötyminen ei välttämättä 
toteutunut ihanteellisimmassa muodossaan asiakasmäärän ollessa alhaisimmillaan. 

Kevät 2006 merkitsi asiakastoiminnan hiljentymistä entisestään. Tammi-helmikuun hoi-
tojaksojen määrä herätti vielä heikkoja toiveita asiakasvirran vahvistumisesta, mutta kahden 
seuraavan kuukauden aikana koettiin pohjakosketus. Maalis-huhtikuun 2006 aikana yhteisössä 
aloitti hoidon vain viisi asiakasta, joista kaksi oli jo aikaisemmin hoidossa olleita. Asiakkaiden 
vähyys ei kuitenkaan merkinnyt yhteisön täydellistä tyhjenemistä, sillä kaksi tammikuussa hoi-
tonsa aloittanutta jatkoi aina toukokuun loppuun asti.

Kokeilun aloittamiseen liittyneen lyhyen tiedotuskampanjan jälkeen Rapeli-yhteisön toimin-
nasta informointi tiedotusvälineissä oli melko varovaista. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, ettei 
hankesuunnitelmaan sisältynyt alun perin tiedotustoimintaa ollenkaan. Toinen syy varovaisuuteen 
oli Rapeli-nimen käyttöoikeudesta syntynyt kiista. Vaikka käytölle ei todettu olevan oikeudellisia 
esteitä, jatkettiin tiedotuksellista matalaa profiilia hienotunteisuussyistä. Tämä ei kuitenkaan estä-
nyt muiden hoitavien ja auttavien tahojen sekä viranomaisten aktiivista lähestymistä. Erityisesti 
pääkaupunkiseudun a-klinikoita, nuorisoasemia ja sosiaaliasemien toimipisteitä informoitiin 
Rapeli-yhteisön toiminnasta toistuvasti.   

Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi Rapeli-yhteisön ohjausryhmä kehotti kevättalvella 2006 
yhteisön henkilökuntaa tehostamaan tiedotustoimintaa. Henkilökunta järjesti maaliskuun puo-
livälissä tiedotusstrategian suunnittelupäivän, jolloin lyötiin lukkoon muun muassa 5-kohtainen 
”tiedotusohjelma”. Ohjelmaan kuuluivat uusi tiedotustilaisuus, tiedotuspaketin laatiminen, Ra-
peli-seminaarin järjestäminen, Power Point -esityksen laatiminen sekä tiedottaminen erilaisilla 
messuilla ja koulutuspäivillä. Seminaaria lukuun ottamatta kaikki strategian tavoitteet toteutettiin 
jo ennen kesälomakautta ja tiedotusta jatkettiin aiempaa aktiivisemmin myös syksyllä. Tuolloin 
pyrittiin erityisesti tehostamaan Rapeli-yhteisön toiminnasta tiedottaneiden internet-sivustojen 
päivitystä ja avattiin myös yhteisölle täysin oma nettiosoite.

Näkyvä tiedotuspiikki aiheutti ennen kaikkea sen, että tiedotusvälineet alkoivat yhä aktii-
visemmin lähestyä Rapeli-yhteisöä. Vuosien 2006-2007 aikana yhteisöstä tehtiin lukuisia lehti-
artikkeleita sekä muutamia TV- ja radiojuttuja. Osa näistä tehtiin varsinaisen asiakastoiminnan 
jo päätyttyä. 

Asiakasmäärän lisääntymiseen näkyvyydellä ei kuitenkaan ollut suurta vaikutusta. ”Asiakas-
virta” tosin kiihtyi loppukeväästä jonkin verran; touko-kesäkuun 2006 aikana yhteisöön hakeutui 
11 asiakasta (joista 10 uusia), mutta näistä vain kaksi ilmoitti saaneensa tiedon toiminnasta jos-
takin perinteisestä tiedotusvälineestä. Sen sijaan muiden hoitavien tahojen ja internetin merkitys 
tiedonantajana oli selvästi lisääntymässä.

Keväällä 2006 henkilökunta alkoi ideoida myös muita mahdollisuuksia asiakasmäärän lisää-
miseksi. Pohdinnan tuloksena syntyi ajatus toiminnan laajentamisesta iltoihin ja viikonloppuihin. 
Erityisesti ilta-aikaan toteutettavien, mahdollisimman vapaamuotoisten tilaisuuksien toivottiin 
houkuttelevan asiakkaita varsinaiseen yhteisötoimintaan ikään kuin mutkan kautta. Sunnuntai-
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ryhmiä järjestämällä puolestaan pyrittiin saamaan mukaan läheisiä, jotka oli alun perin ajateltu 
pelaajien ohella toiminnan keskeiseksi kohderyhmäksi.

Huhti-kesäkuussa 2006 järjestettiin kolme läheissunnuntaita, joihin ei kuitenkaan ilmoittau-
tunut yhtään asiakasta. Tämän vuoksi ideasta päätettiin luopua, ja elokuussa 2006 alettiin järjestää 
joka toinen viikonloppu ”teemasunnuntai”-kokoontumisia, joihin myös pelaajat toivotettiin ter-
vetulleiksi. Teemasunnuntait muodostuivat kuuden tunnin koulutuksellisista kokonaisuuksista, 
jotka noudattelivat melko pitkälle yhteisön arkipäivien rakennetta. Teemasunnuntait houkutte-
livat väkeä melko vaihtelevasti, enimmillään ryhmään osallistui kuitenkin vain kuusi henkilöä. 
Innostuksen pikku hiljaa laannuttua teemasunnuntait lopetettiin toukokuussa 2007.

Kesäkuun 2006 alusta tiistai- ja torstai-iltaisin järjestetyt ”avoimet ovet” sen sijaan houkutte-
livat huomattavasti enemmän ihmisiä, ja vuoden loppupuolelta lähtien toimintaan alkoi osallistua 
myös joitakin läheisiä. Osallistumista helpotti se, ettei iltatoimintaan tarvinnut ilmoittautua etukä-
teen ja paikalle saattoi pistäytyä myös nimeään ilmoittamatta, mikäli sellaiseen tunsi tarvetta. 

Iltatoiminta koostui kahdesta osiosta. Kello 16–18 oli informaatiopainotteinen osuus, jolloin 
yhteisössä sisällä olleet asiakkaat kertoivat yhteisön toiminnasta ja omista hoitokokemuksistaan. 
Kello 18–20 järjestettiin teemakeskustelu, jonka aihe määräytyi kulloisenkin viikon koulutus-
kokonaisuuden perusteella. Iltatoiminnan käyttöön ottamisen myötä varsinaisten asiakkaiden 
päivätoiminta muuttui niin, että yhteisön ohjelma muutettiin alkamaan tiistaisin ja torstaisin 
vasta kello 12. Viimeinen iltatapahtuma järjestettiin lokakuussa 2007.

Ilta- ja sunnuntaitoiminta eivät täyttäneet alkuperäistä tehtäväänsä asiakkaiden houkut-
telemisessa varsinaiseen yhteisötoimintaan. Sen sijaan toimintamuodoista kasvoi täysin oma 
kokonaisuutensa, jonka myötä Rapeli-yhteisön merkitys peliongelmaisten ja läheisten auttajana 
kasvoi – tosin ohi varsinaisen kokeiluprojektin tarkoituksen. Ilta- ja sunnuntaitoiminnassa oli 
vuosien 2006–2007 aikana kaikkiaan 89 eri kävijää, jotka tekivät yhteensä 345 asiakaskäyntiä. 
Kävijöistä 18 oli pelaajien läheisiä. Toimintamuotojen itsenäisestä asemasta kertoo, että 70 niiden 
kävijöistä ei osallistunut Rapeli-yhteisön varsinaiseen koulutustoimintaan. Suurin osa niistä 19 
asiakkaasta, jotka osallistuivat kumpaankin, oli ensin varsinaisena asiakkaana ja käytti ilta- ja 
sunnuntaitoimintaa ikään kuin jälkihoitona. 

Rapeli-yhteisön varsinaisen koulutustoiminnan asiakasmäärä ei lisääntynyt suurista ja 
henkilökunnan ponnistuksia vaatineista satsauksista huolimatta. Asiakkaat saapuivat kuitenkin 
jatkossa jonkin verran tasaisemmin, joten täydellisen pysähtyneisyyden vaikutelmalta vältyttiin. 
Toisaalta alkuun hieman yli-innostunut henkilökunta oli oppinut realistisemmaksi ja osasi iloita 
jokaisesta uudesta asiakkaasta. Kesälomien jälkeen syksyllä 2006 toteutettiin 21 hoitojaksoa ja 
keväällä 2007 kesälomiin mennessä 24 lisää. Tämä merkitsi sitä, että Rapeli-yhteisössä oli suu-
rimman osan ajasta riittävästi asiakkaita, jotta hoitomallin toimivuutta päästiin mielekkäällä 
tavalla arvioimaan. Ennakko-odotuksien mukaiseen, jatkuvasti 10–15 asiakkaan suuruiseen 
vertaisryhmään ei kuitenkaan päästy.  

Syksyllä 2006 ohjausryhmässä käynnistettiin keskustelu Rapeli-hankkeen tulevaisuudesta. 
Jo silloin oli käynyt selväksi, ettei tavoitettuihin asiakasmääriin verrattuna ollut mielekästä pyrkiä 
vakiinnuttamaan toimintaa lähellekään alkuperäistä laajuuttaan. Keskeisimpänä suunnitelmana 
alkoi nousta esille Rapeli-yhteisön toiminnan jatkaminen eräänlaisena koulutusklinikkana, joka 
rahapeliongelmaisten hoidon ohella kouluttaisi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä pelion-
gelmien kohtaamiseen ja hoitamiseen että tutustuttaisi Rapeli-yhteisössä käytettyyn hoitomalliin. 
Mikäli kunnat eivät olisi kiinnostuneita itse hoitopalvelusta, ajateltiin peliongelmaisten hoitoa 
voitavan jossakin laajuudessa jatkaa varoilla, jotka kunnat, järjestöt ja organisaatiot olisivat val-
miita maksamaan henkilöstönsä koulutuksesta. Rapeli-mallin lähestymistapaa katsottiin voitavan 
kouluttaa työkaluksi myös muiden riippuvuuksien hoitoon.
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Helmi-maaliskuussa 2007 Rapeli-yhteisön toimivuutta koulutusklinikkana kokeiltiin, kun 
Hietalinna-yhteisön henkilökunta osallistui pareittain ”asiakkaan roolissa” Rapelin koulutustoi-
mintaan. Kokeilusta saadut kokemukset olivat kaikin puolin hyviä.

Rapeli-yhteisön alkuperäisen mallin mukainen koulutustoiminta lopetettiin kesä-heinäkuun 
vaihteessa 2007. Henkilökunnan kesälomien jälkeen siirryttiin projektin kevyempään ”alasajo-
vaiheeseen”, jossa kehitteillä ollutta koulutusklinikka-ajatusta päätettiin kokeilla laajemmin. 
Syys-joulukuussa 2007 järjestettiin neljä peliongelmaisille, läheisille ja sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille tarkoitettua kolmipäiväistä koulutusjaksoa, joiden teemat noudattelivat Rapeli-
yhteisössä hiottujen koulutuskokonaisuuksien aiheita. Koulutus oli kaikille maksutonta. Kursseille 
osallistui yhteensä 11 pelaajaa, yksi läheinen ja kolme ammattilaista. Merkittävä osa pelaajista 
osallistui kaikille neljälle kurssille. Ammattilaisten vähäinen määrä oli selkeä pettymys. Kurs-
seista tiedotettiin kuitenkin hyvin laajasti ja useaan otteeseen, joten tiedon puute ei voinut olla 
keskeisenä syynä ammattilaisten innottomuuteen osallistua koulutukseen.

Hietalinna-yhteisö tarjosi vuonna 2007 pääkaupunkikuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa 
erityisesti peliongelmaisille tarkoitettua kurssimuotoista hoitopalvelua, joka toteutettaisiin Rapeli-
yhteisössä hiotun mallin pohjalta Hietalinna-yhteisössä. Kunnat ovat kuitenkin olleet täydellisen 
haluttomia ostamaan mitään varsinaisten päihdepalvelujen lisäksi. Rahoituksen epävarmuudesta 
huolimatta Hietalinna-yhteisö on sisällyttänyt kevään 2008 koulutusohjelmaansa neljä ”Hypeli-
kurssia”. Niille toivotaan osallistuvan sen verran maksavia hoitoalan ammattilaisia, että koulutusta 
voitaisiin edelleen tarjota peliongelmaisille maksuttomana. 
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6 YHTEENVETO

Rapeli-projektia käynnistettäessä oletettiin pääkaupunkiseudulla olevan sen verran rahapeli-
ongelmaisia, että pelkästään ongelmapelaajille tarkoitettuun hoitopaikkaan hakeutuisi huomat-
tava määrä pelaamisesta kärsiviä henkilöitä. Ajateltiin, että monien hoitoon hakeutumista esti 
riippuvuushoitojen sijoittuminen suurelta osin päihdehuollon yksiköihin, joissa asiakas joutuu 
asioimaan samanaikaisesti akuuteista päihdeongelmista kärsivien kanssa. Lähtöoletusten pohjalta 
Rapeli-yhteisöstä suunniteltiin melko jykevä projektihanke, joka käytettävissä olleiden tilojen ja 
henkilökunnan puolesta oli valmistautunut ohjaamaan kymmeniä asiakkaita käsittävää vertais-
ryhmää päivittäin.

Kun asiakasmäärä sitten osoittautui odotettua pienemmäksi, Rapeli-hankkeessa mukana 
olleet onnistuivat lyhyellä aikataululla luomaan ”projektin projektin sisään”, ja asiakkaita pyrittiin 
houkuttelemaan yhteisöön huomattavasti vähemmän sitouttavien toimintamuotojen kautta. Ilta- 
ja viikonlopputoiminnan kautta Rapeli-yhteisön merkitys rahapeliongelmien itsenäisen hoidon 
pioneerivaiheen toimijana kasvoi merkittävällä tavalla sekä tietoja ja kokemuksia keräävänä että 
ensimmäistä apukontaktia tarjoavana toimijana. Samalla tuli käytännössä osoitetuksi, ettei odo-
tetun ”asiakastulvan” virtaaminen yhteisöön estynyt varsinaisen Rapeli-mallin massiivisuuden tai 
vaativuuden takia. Mahdollisimman matalan kynnyksen iltatoiminta ei lisännyt asiakasmäärää 
mitenkään järisyttävällä tavalla. Oletettujen, hoitoa tarvitsevien peliongelmaisten laimea hakeu-
tuminen yhteisöön johtui muista kuin Rapeli-palvelujen järjestäjien asettamista esteistä.

Ajoittaisesta asiakaspulasta riippumatta projektin varsinainen tavoite – koulutuksellisen 
avoyhteismallin kehittäminen ja kokeilu – onnistuttiin suorittamaan hyvin. Samalla kerättiin 
paljon mielenkiintoista tietoa Rapeli-yhteisöön hakeutuneista asiakkaista ja heidän kokemuksis-
taan. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikutti ensinnäkin se, että mallin kehittämiseksi ylläpidettiin 
jatkuvaa sisäistä koulutusta ja reflektointia. Toiseksi hankkeen onnistumista edesauttoi se, että 
käytettyjen tiedonkeruu- ja arviointilomakkeiden suunnittelu ja osittainen ennakkotestaus suo-
ritettiin hyvin. Mallin arviointiin kehitetyt mittarit olivat asiakasystävällisiä ja ymmärrettäviä 
riittävän luotettavan tiedon saamiseksi. Projektin aikana kertynyttä tietoa voidaan todennäköisesti 
käyttää laajemmissakin yhteyksissä kuin käsillä olevan loppuraportin puitteissa.

Rapeli-yhteisö onnistui tavoittamaan taustoiltaan monipuolisen ja mielenkiintoisen asia-
kaskunnan, joka osittain vahvisti aikaisempaa kuvaa suomalaisista peliongelmaisista. Toisaal-
ta Rapeli-yhteisön asiakaskunta poikkesi joissakin kohdin oleellisesti sekä hoitoa saaneiden 
peliongelmaisten enemmistöstä että aikaisemmista ongelmapelaajien typologioista. Yhteisön 
asiakaskunnasta merkittävällä osalla ongelmapelaaminen ei ollut niin selvästi sidoksissa päihde-, 
mielenterveys- tai moniongelmaisuuteen kuin aikaisempi kokemus ja selvitykset ovat antaneet 
ymmärtää. 

Rapeli-yhteisön asiakaskunta herätti ensinnäkin kysymyksen niin sanottujen ”puhtaiden” 
pelaajien olemassaolosta ja toisaalta kysymyksen siitä, estääkö hoidon sijoittuminen pääasiassa 
päihdehuollon yksiköihin tällaisten pelaajien hakeutumisen hoitoon. Asiakaskunnasta saatiin 
jonkin verran palautetta, joka kritisoi peli- ja päihdeongelmien hoitamista samoissa toimipisteissä. 
Sen sijaan hoidon sijoittamista päihdehuollon organisaatioon ylipäätään ei kritisoitu.    

Erityisesti lähtöhaastatteluvaiheen asiakaspalautteen perusteella Rapeli-yhteisön koulutuspai-
notteisella lähestymistavalla päästiin pitkälti sellaisiin tuloksiin, joihin pyrittiinkin. Palautteessa 
korostuivat ensinnäkin vertaistuen ja vuorovaikutuksen merkityksen oivaltaminen ja kokeminen. 
Toiseksi nousivat esille voimavarojen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisumallien löytäminen. 
Näiden resurssien käyttöönotto tuotti monelle asiakkaalle kokemuksen mahdollisuudesta hallita 
omaa pelaamistaan. Palautteessa tämä korostui erityisesti siinä, miten voimakkaasti asiakkaat 
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kuvasivat suhteen omaan rahapelaamiseensa muuttuneen. Kolmantena selkeänä kokonaisuu-
tena nousi esiin kokemus elämäntilanteen kokonaisvaltaisesta kohentumisesta. Kokemuksen 
tunnistamisen ja jäsentämisen kannalta Rapeli-yhteisön käyttämä nelijako-ajattelu osoittautui 
käyttökelpoiseksi työkaluksi. Itsensä kokonaisvaltaisempi mieltäminen ilmeni syventyneenä 
itsetuntemuksena sekä oman pelaamisen merkityksien hahmottumisena.     

Hoitoon hakeutunut asiakaskunta oli pelaamisen muotojen suhteen yllättävän yhtenäinen, 
mutta muodosti sellaisena todennäköisesti melko edustavan läpileikkauksen suomalaisesta 
ongelmapelaamisesta, jossa rahapeliautomaattien pelaaminen korostuu. Jälkiseurantakyselyyn 
vastanneilla pelaaminen oli selvästi vähentynyt, mutta rahapeliautomaatit olivat edelleen ko-
rostuneessa asemassa muihin peleihin nähden. Pelaamisen vähentymiseen liittyi tosin ”koko 
kansan” pelimuotojen, lotto- ja jokeripelien, suhteellisen osuuden selkeä kasvu asiakkaiden 
pelaamisessa. Sen sijaan melko harva (15 %) jälkiseurantakyselyyn vastanneista oli kokonaan 
luopunut rahapelaamisesta. Mielenkiintoinen seikka pelaamisen lopettaneilla tai vähentäneillä 
oli se, ettei Rapeli-yhteisössä vietettyjen hoitopäivien määrällä näyttänyt olevan kehitykseen 
mitään ratkaisevaa vaikutusta.      

Suurella osalla jälkiseurannassa pelaamista vähentäneistä tai sen kokonaan lopettaneista 
myös velkaantuminen tasaantui huomattavasti. Erityisesti velkaantumisen tasoittumisella näytti 
olevan selvästi myönteinen vaikutus ihmissuhteisiin, joihin tosin pelkästään vähentynyt pelaa-
minenkin vaikutti samalla tavalla.

Ihmissuhteet olivat osa asiakkaiden elämäntilannetta, jonka arviointi nelijakoon perustu-
valla menetelmällä osoitti, että kokonaisvaltaisesti arvioiden jälkiseurantakyselyyn vastanneiden 
asiakkaiden elämäntilanne oli edelleen Rapeli-yhteisöä edeltänyttä aikaa parempi. Lähtöhaastat-
telun arvioihin verrattuna merkittävän osan elämäntilanne näytti pysyneen vähintään ennallaan, 
joillakin se oli jopa osittain parantunut.  

Mikäli vuoden 2007 lopussa päättyneen Rapeli-projektin toimintaan olisi hakeutunut selvästi 
enemmän hoitoa tarvitsevia peliongelmaisia, se jo sinällään olisi motivoinut joko keskusteluun 
peliongelmaisten oman hoitolinjan perustamisen tarpeellisuudesta olemassa olevan järjestelmän 
sisälle tai pohdintaan kokonaan oman peliongelmaisten hoitojärjestelmän perustamisen mie-
lekkyydestä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, eikä projektin puitteissa noussut esiin muutakaan 
vakavasti otettavaa argumenttia peliongelman hoidon organisoinnin muuttamisen puolesta.

Mikäli tämän loppuraportin esittelemää tiedonkeruu- ja arviointimateriaalia pidetään edes 
jossakin määrin luotettavana, voidaan katsoa, että projektin puitteissa tuli osoitetuksi kehitetyn 
hoitomallin toimivuus peliongelmaisten hoidossa. Hyvän mallin juurruttamiseksi hoitojärjestel-
mään projektin toteuttajilla on oikeastaan kolme mahdollisuutta: 

Ensinnäkin voidaan edetä onnistuneen RAY-rahoitteisen hoitokokeilun ”oikeaoppisen” 
logiikan mukaan ja vakiinnuttaa hyväksi koettu malli hoitojärjestelmään kouluttamalla sen 
perusteet peliriippuvaisia kohtaaville alan ammattilaisille. Tätä pyrittiin jonkin verran toteutta-
maan jo projektin loppupuolella, ja Hietalinna-yhteisön ”Hypeli-kurssit” jatkavat samaa teemaa 
vuonna 2008. Mikäli kiinnostus koulutusta kohtaan ei selvästi kasva, koulutus jää kuitenkin koko 
hoitojärjestelmää ajatellen melko marginaaliseksi.     

Toinen mahdollisuus on pyrkiä säilyttämään ainoastaan peliongelmaisille tarkoitettu Rapeli-
mallin mukainen palvelu Hietalinna-yhteisön yhteydessä. Tätä jouduttaisiin kuitenkin toteut-
tamaan eräänlaisena vapaaehtoistyönä, sillä pääkaupunkiseudun kunnat eivät ole osoittaneet 
kiinnostusta pelkästään peliongelmaisille tarkoitettua palvelua kohtaan. 

Kolmas mahdollisuus on käyttää hyväksi Rapeli-mallin ”universaalinen” luonne ja kehittää 
mallista toimiva hoitoversio sellaisiin riippuvuuksiin, joiden hoidolle on selkeää tilausta. Hietalin-
na-yhteisön kokemus ja maine antaisi vahvaa uskottavuutta päihteidenkäyttäjille tai ongelmasta 
toipuville suunnitellulle koulutukselliselle vertaisryhmätyöskentelylle.  
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

Tässä tutkimuksessa arvioidaan rahapeliongelmaisten hoitokokeilun vaikutuksia. Kokeilu-
hankkeen tehtävä oli kehittää uutta hoidollista ajattelua rahapeliongelmaisten auttamiseksi. 
Kolmivuotisessa kokeilussa pyrittiin soveltamaan päihdeongelmaisten parissa käytetyn yhteisö-
hoitomenetelmän periaatteita.  

Yhteisöhoitokokeilu merkitsi rahapeliongelmaisille interventiota, joka auttoi siihen osallis-
tuneita jäsentämään peliongelmaansa. Vaikutusten arvioinnin näkökulmasta kysytään, millaisia 
vaikutuksia interventiolla on siihen osallistuneiden hyvinvointiin ja pelaamiseen ylipäänsä. Ra-
hapeliongelmaiset kuitenkin hyödynsivät Rapeli-avohoitokokeilua keskenään varsin eri tavoin. 
Esimerkiksi yhteisössä oloaika vaihteli osallistujien kesken runsaasti. Selvityksessä analysoitiin 
erilaisten osallistumistapojen yhteyttä vaikutuksiin. Pyrittiin löytämään asiakasryhmät, jotka 
katsovat hyötyneensä hoidosta enemmän kuin toiset, ja perustelemaan tätä vaihtelua selittäviä 
tekijöitä.

Vaikutukset ovat kuitenkin yhteydessä myös osallistujien rahapelaamisesta aiheutuvien 
ongelmien laajuuteen sekä muihin yksilöllisiin elämäntilannetta jäsentäviin haasteisiin. Usein 
vaikutuksia perustelevat myös asiakkaiden muiden samaan ongelmaan liittyvien palvelujen yh-
täaikainen käyttäminen. Muutos hyvinvoinnissa saattaa olla seurausta muustakin kuin yhdestä 
erillisestä interventiosta, ja sen vuoksi myös muiden julkisten palvelujen käytön erittely on pe-
rusteltua. Tutkimuksessa muodostettiin kuvaa siitä, minkä tyyppinen ongelmapelaajien joukko 
hyötyisi eniten toteutetusta yhteisöhoitomallista.

Tutkimuksessa ei ole voitu käyttää satunnaistettua koeasetelmaa. Aineiston lohkomisen 
avulla on ylletty puolikokeelliseen verrokkiasetelmaan jatuloksiin jää eräitä myöhemmin eri-
teltäviä epävarmuustekijöitä. Aineiston avulla on voitu osoittaa tekijöitä, joihin on perusteltua 
kiinnittää huomiota vaikuttavien hoitomallien kehittämisessä. Suomessa itse pelaamisen lisään-
tymiseen ja rahapelien vaihtoehtojen kehittymiseeen verrattuna hoitotahot ovat lisääntyneet ja 
monipuolistuneet arviolta hitaammin. Rapeli-avohoitoyhteisön kokeiluprojektin rahoitti Raha-
automaattiyhdistys (RAY). Hanke päättyi raportissa kuvatun muotoisena vuoden 2007 lopussa. 
Arviointitutkimuksen tilaaja on sosiaali- ja terveysministeriö ja sen on toimittanut FCG Efeko 
Oy. Raportin on julkaissut Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus Stakes. Raportissa käydään 
lyhyesti läpi rahapeliriippuvuuden peruskysymyksiä ja kuvataan, kuinka kehitetty hoitomalli 
pyrki haasteeseen vastaamaan. Seuraavaksi raportissa esitellään vaikuttavuuden tutkimuksen 
haasteita tämän tyyppisen arviointikohteen näkökulmasta, täsmennetään selvittelyn kannalta 
välttämättömät rajaukset sekä määritellään tutkimuskysymykset. Tehtävän rajaamisen jälkeen 
esitellään Suomen oloissa varsin laaja käytettävissä oleva aineisto.

Tutkimustuloksina kuvataan ensin koettujen vaikutusten muutos sekä vaikutukset asiakkai-
den pelikäyttäytymisen muutokseen. Tämän jälkeen kuvataan asiakkaiden erilaisten palvelujen 
käyttöä sekä pyritään arvioimaan Rapeli-yhteisön asemaa peliriippuvuuteen liittyvien palvelujen 
kokonaisuutena. Tarkoituksena on asemoida Rapeli-yhteisö osaksi laajempaa palvelujärjestelmää, 
mikä mahdollistaa jo kustannusvaikuttavuuden arvioinnin. Edellä kuvatusta arviointitehtävästä 
vastaa Isto Halinen. Lopuksi tässä raportissa on tämän tutkimuksen sekä Jukka Ahosen laatiman 
sisäisen kuvauksen yhteenvetona lyhyt keskusteluosio, josta vastaavat molemmat kirjoittajat 
yhdessä.
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2 RAHAPELIRIIPPUVUUS

Rahapeliriippuvuus on yksi riippuvuusilmiön muoto. Anja Koski-Jänneksen (1998) mukaan 
riippuvuudessa on kyse sellaisesta pakonomaisesta käyttäytymisestä, joka tuottaa välitöntä tyy-
dytystä mutta josta seuraa enenevästi haittaa ihmiselle itselleen ja josta on yrityksistä huolimatta 
vaikea päästä eroon. Koski-Jännes erottelee riippuvuuden ja addiktion toisistaan, vaikka käsitteitä 
yleisesti käytetään toistensa synonyymeina. Ihmiset ovat aina jossain määrin riippuvaisia jostakin, 
esimerkiksi toisista ihmisistä, mutta tämä riippuvuus muodostuu addiktioksi vasta silloin, kun 
ihminen jää käyttäytymisensä orjaksi. Sanan addiktio etymologia viittaa latinan kielen ilmaisuun 
”velkaorjuuteen joutuminen” (Koski-Jännes 1998), ja tästä rahapelaamisen ”kierteeseen tai kouk-
kuun joutuneiden” kohdalla juuri onkin kyse.

Addiktio eli tietynlaisen käyttäytymisen orjaksi joutuminen on seurausta kahdesta toisiinsa 
kietoutuvasta tekijästä. Toisaalta ihminen käyttäytyy ja tuntee tietyllä tavalla toteuttaakseen ihmi-
senä olemisen tai ihmiseksi tulemisen kannalta keskeisiä asioita, kuten sosiaalisuutta, psyykkistä 
hyvinvoinnin tunnetta tai henkistä ja fyysistä vahvuutta. Näitä keskeisiksi tunnistettuja asioita 
voidaan tulkita ihmisen pyrkimykseksi vapauteen, ja sillä on kiinteä yhteys sellaisiin ajatusra-
kenteisiin kuten itseksi tuleminen tai identiteetin löytäminen. 

Toisaalta addiktiosta kärsivälle näiden sinänsä myönteisten asioiden tavoittelu aiheuttaa pian 
ongelmia. Koski-Jänneksen mukaan oppimispsykologia on osoittanut, että ihmiset valitsevat mie-
luummin välittömän pienen palkinnon kuin myöhemmin luvassa olevan suuremman palkinnon 
(Koski-Jännes 1998). Tästä syystä ihmisellä on taipumus käyttää vapauttaan niin, että hän valitsee 
ensi sijassa välitöntä mielihyvää tuottavia toimintatapoja ja tuntee välittömiä mielihyvän tunteita, 
sen sijaan että hän tavoittelisi ajallisesti pidempää ponnistelua vaativia asioita.

Peliriippuvuuden sanotaan poikkeavan päihderiippuvuudesta toiminnallisen luonteensa 
vuoksi: päihderiippuvuuden eräs keskeinen selitysmalli liittyy päihteiden kemiallisten ominai-
suuksien aiheuttamaan fysiologiseen riippuvuuteen. Rahapelien pelaamiseen addiktoiduttaessa 
tällaista selitysmallia ei suoranaisesti voida käyttää. Tästä syystä peliriippuvuutta kutsutaan toi-
minnalliseksi riippuvuudeksi. Vaikka pelaamiseen ei välttämättä liity kemiallista ainetta, se silti 
aiheuttaa aivojen välittäjäaineiden tasolla samansuuntaisia fysiologisia reaktioita kuin esimerkiksi 
alkoholi ja tupakka (A-klinikkasäätiö, Päihdelinkki 2008).

Hannele Viljasen, Jarmo Salmen ja Olli-Pekka Mäen (2002) mukaan ihmisen tunnetaso ak-
tivoituu, kun hän pelaa, ja hän joutuu käsittelemään sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita, kuten 
onnistumista, itsevarmuutta, iloa, jännitystä, pettymyksiä ja kateutta. Kirjoittajien mukaan nämä 
tunteet liittyvät ihmisen perustarpeita tyydyttäviin tapahtumiin: ”Mitä suuremman merkityksen 
pelaaminen saa ihmisen elämässä, sitä enemmän hän on olemassa pelin kautta” (Viljanen ym. 
2002.) Näin pelaaminen alkaa vallata rahan- ja ajankäyttöä, mikä puolestaan vaikuttaa ihmis-
suhteisiin sekä tuottaa pelaajalle itselleen ja hänen ympäristölleen kielteisiä vaikutuksia, kuten 
Hannu Ilkas ja Tuomas Turja ovat todenneet ( 2003).

Peliongelman ja peliriippuvuuden sanotaan kehittyvän varsinaiseksi addiktioksi ajan kulu-
essa. Addiktion kehittyminen on prosessi, jossa muut toiminnot putoavat vähitellen pelaamisen 
rinnalta kilpailussa perustoiminnon asemasta. Ongelmapelaajalla pelaamisesta tulee elämää 
hallitseva, keskeinen toiminto. Elämä alkaa pyöriä rahapelaamisen ympärillä. (Murto & Niemelä 
1993). Lasse Murto ja Jorma Niemelä käyttävät sosiaalipsykologi Klaus Weckrothin alkoholismin 
selitysmallia analogiana peliongelmaan: ”oleellista ei ole, pelaako ihminen viimeiset penninsä vai 
lottoaako hän kerran viikossa, vaan oleellista on se, että ihmisen ajatukset askartelevat jatkuvasti 
pelaamista koskevissa asioissa ja pelatessaan hän kokee elävänsä aidosti” (Murto & Niemelä 
1993).
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Addiktiot voivat myös kasautua. Murron ja Niemelän (1993) tutkimuksessa haastatellut 
peliongelmaiset kertoivat monista muistakin samanaikaisista riippuvuuksista. Tutkimuksen 
haastatellut mielsivät peliongelmansa eri tavoin, toiset selkeämmin ja syvällisemmin ja toiset 
epämääräisemmin ja pinnallisemmin. Haastateltujen ongelmapelaajien tavallisin jäsennystapa oli 
liittää ongelmapelaaminen muiden elämänongelmien yhteyteen: haastatelluista puolet määritteli, 
että heillä oni myös vaikea päihdeongelma (Murto & Niemelä 1993). Se, mikä puoli addiktiosta 
kulloinkin tuodaan esille, riippuu siitä, mitä pidetään hyväksyttävämpänä puolena. Eräs vastaaja 
piti alkoholismia helpommin hyväksyttävänä riippuvuuden muotona, ja näin siitä puhuminen 
on helpompaa kuin pelihimosta puhuminen.

Tämän tutkimuksen tehtävänä ei ole riippuvuuden ja pelaamisilmiön ajassa vaihtelevien 
tulkintojen analyysi. Oleellista on kuitenkin ymmärtää pelaamiseen ja addiktioihin liittyviä 
erityispiirteitä, kun myöhemmin tarkastellaan hoidon vaikutuksia. Kuvatun perusteella peli-
riippuvuudella on saumaton yhteys ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kysymysten lisäksi hänen 
henkisiin ja ihmisenä olemisen eksistentiaalisiin pyrkimyksiinsä. Peliriippuvuus sisältää piirteitä, 
jotka vaikuttavat pelaajan sosiaalisen ympäristön muotoutumiseen ja hänen sosiaalisiin suhtei-
siinsa. Syy-seurausyhteydet eivät luonnollisesti ole selviä, pikemminkin on kyse moninaisista 
pelaamiseen ja addiktioon liittyvistä syiden ja vaikutusten kimpusta. Seuraavassa kappaleessa 
tarkastellaan, kuinka Rapeli-avohoitoyhteisö vastaa tähän riippuvuustematiikkaan. 
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3 RAPELI-YHTEISÖHOITOMALLI

Rapelin kolmivuotinen tehtävä oli yhteisöhoitomenetelmän (Community as Method) soveltami-
nen rahapeliongelmaisten tukemisessa. Seuraavassa selvitetään yhteisöhoidon periaatteita. 

Tekijä, joka erottaa terapeuttisen yhteisön muista hoidollisista lähestymistavoista ja muista 
yhteisöistä, on asiakasyhteisön tarkoituksellinen hyödyntäminen yksilöiden toipumisen aikaan-
saamisessa ja tukemisessa. Yhteisöhoitomallin tapahtumapaikka on yhteisö, jossa sekä apua 
hakevat että heidän auttajansa osallistuvat yhteisön perustehtävään kukin omista rooleistaan 
käsin. Yhteisöhoidon perustehtävä on muutoksen aikaansaaminen. Vaikka terapeuttinen yhteisö 
on sinänsä käyttäytymisorientoitunut, asiakkaat silti käsittävät muutosprosessinsa subjektiivisesti 
omien käsitystensä ja kokemustensa kautta.

Yhteisöhoidon taustaolettamuksien mukaan vasta asioiden jakaminen mahdollistaa yksilön 
muutoksen syvemmällä tasolla (Ahonen 2008). Ei riitä, että asiakkaat sitoutuvat käyttäytymi-
sensä ja asenteittensa muuttamiseen, vaan heidän on myös tunnettava tähän liittyviä tunteita, 
ymmärrettävä muutoksen arvo ja merkitys ja lopulta nähtävä itsensä, toiset ja maailma uudella 
tavalla. Tällaista syvällistä muutosta kutsutaan yhteisöhoidon piirissä tervehtymiskokemukseksi 
ja subjektiiviseksi oppimiskokemukseksi (De Leon 2000). Suomalaiseen kielenkäyttöön soveltuva 
käsite on myös toipuminen.

Tervehtymiskokemus on seurausta tietoisuuden harjaannuttamisesta. Terapeuttiset ja 
koulutukselliset interventiot parantavat tätä tietoisuutta asiakkaan käyttäytymisen ja asenteiden 
vaikutuksista häneen itseensä ja sosiaaliseen ympäristöön sekä myös muiden käyttäytymisen ja 
asenteiden vaikutuksista asiakkaaseen ja sosiaaliseen ympäristöön (De Leon 2000). Yhteisössä 
hoitoprosessin elementit koostuvat muutoksen tukemiseksi käytettävistä monista interventioista. 
Toipuminen liittyy paljon muuhunkin kuin pelaamiseen ja pelikäyttäytymiseen. Se liittyy myös elä-
mäntyylin ja identiteetin muutoksen sosiaalisiin ja psykologisiin tavoitteisiin (De Leon 2000).

Yhteisön voiman hyödyntämisen lisäksi hoitomalli poikkeaa perinteisestä terapeuttisesta 
toiminnasta myös työntekijöiden roolin suhteen. Yhteisössä työskentelevien ammatilliset ja 
terapeuttiset viitekehykset voivat poiketa toisistaan. Täsmällisesti ottaen työntekijät eivät pidä 
itseään asiantuntijoina tai terapeutteina perinteisessä mielessä, vaan he toimivat eräänlaisina vä-
littöminä työnohjaajina. Näin ollen henkilökunnan keskinäisiä asiakkaiden toipumista arvioivia 
hoitokokouksia ei järjestetä, vaan hoidon arviointi on keskeinen osa yhteisön asiain käsittelyä. 
Mallin mukaisesti henkilökunta ei pyri ratkomaan asiakkaita koskevia asioita asiantuntemuksensa 
perusteella, vaan ristiriita- ja konfliktitilanteet käsitellään yhteisössä asiakkaiden keskuudessa. 
Yhteisöhoidossa konfliktit ja niiden ratkaisuyritykset tuovat autenttisia sisältöjä, joiden kautta 
sosiaalisia ihmissuhdetaitoja voidaan harjaannuttaa.

Laajemmin tulkiten yhteisömenetelmä hyödyntää erilaisille vapaille yhteisöille luonteen-
omaista vertaisuuden eli solidaarisuuden erityispiirrettä järjestetyissä ammatillisissa auttamistyön 
konteksteissa. Solidaarisuus on edellytys keskinäiselle luottamukselle ja vastavuoroisuuden sekä 
moraalisten siteiden positiiviselle hyödyntämiselle (Matthies, Kotakari & Nylund 1996). Arkisem-
mista yhteyksistä tutut kerrostalojen hiekkalaatikoille kokoontuvat pienten lasten vanhempien 
porukat ovat hyvä esimerkki vertaisuuden voimasta: niin lasten kasvatukseen liittyvä kysymyksiä 
kuin parisuhdekysymyksiäkin pohditaan ja arvioidaan vapaasti. Tällaiseen organisoimattomaan 
vertaisapuun perustuvaa yhteisöllisyyttä voidaan hyödyntää myös julkisen sektorin rahoittamassa 
tavoitteellisessa auttamistyössä. 

Hoidollisen yhteisön terapeuttis-koulutuksellisten interventioiden perustehtävä on käsitellä 
toipumista tukevia teemoja. Rapeli-yhteisössä tarvittava koulutuksellinen sisältö on muovau-
tunut kolmen vuoden kehittelyjakson aikana. Koulutuskokonaisuuksia ohjelmassa on neljä. 
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Vertaistaitojen kokonaisuus käsittää arvojen ja asenteiden tunnistamista, empatiataitoja sekä 
tunteiden käsittelyn ja tunteiden hallinnan taitoja. Toista kokonaisuutta voidaan kutsua uudelleen 
määrittelyksi, jossa on kyse uusien keinojen löytämisestä vanhoihin tilanteisiin. Kysymys saattaa 
olla arkisten, toimiviksi todettujen kikkojen jakamisesta ja kehittelemisestä, esimerkiksi kuinka 
yhteisöön osallistuva on onnistunut katkaisemaan pelaamiskierteensä tai kuinka on mahdollista 
välttää erilaisia riskejä sisältäviä sosiaalisia tilanteita. ”Uudet konstit vanhoihin tilanteisiin” onkin 
perinteinen päihdepalveluiden piirissä sovellettu tarkastelukulma, jonka tavoitteena on arjen 
ongelmien aiempaa parempi hallinta. Kolmanneksi yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot muodostavat 
omat tärkeän kokonaisuutensa, jossa käsitellään esimerkiksi arjen kapeutumista pelaamisen aihe-
uttamien sosiaalisten häpeäntunteiden vuoksi sekä etsitään ratkaisukeinoja näihin kysymyksiin. 
Neljänneksi riippuvuutta ilmiönä käsittelevä kokonaisuus korostaa ilmiön psykososiaalista puolta 
riippuvuudesta toipumisen erilaisina vaiheina. Riippuvuutta tarkastellaan sosiaalisen, tiedollisen, 
käyttäytymisen, tunteiden sekä lääketieteellisen tiedon pohjalta.

Kokeiluhankkeen käynnistyessä Rapeli-yhteisön toiminta-ajatuksena oli järjestää koulutusko-
konaisuuksia varsin järjestelmällisesti kaikille asiakkailleen. Tästä syystä hoitomallia on kutsuttu 
mieluummin koulutukseksi kuin terapiaksi. Kokonaisuuksien koulumainen läpikäyminen tuotti 
kuitenkin suhteellisen raskaan ohjelman, johon kaikilla asiakkailla ei ole ollut mahdollisuutta 
osallistua tai oman toipumisen vaihe ei mahdollistanut näin järjestelmällistä etenemistä. Näin 
ollen kaikki Rapeli-yhteisössä asioineet eivät ole läpikäyneet kaikkia osioita. 
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4 VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

Palveluiden vaikutukset

Yleisesti vaikuttavuuden arviointi edellyttää tietoa toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista. Vai-
kuttavuudella tarkoitetaan sen selvittämistä, saavutetaanko toiminnalla niitä tavoitteita, joita sillä 
tavoitellaan. Vaikuttavuus tarkoittaa halutun asiaintilan saavuttamisen astetta. Päihdepalveluissa 
esimerkiksi alkoholistien omaehtoisen AA-toiminnan keskeinen vaikutustavoite on täydellinen 
raittius. Toisaalta ns. matalan kynnyksen päihdepalveluissa vaikutustavoite voi olla esimerkiksi 
haittojen kasautumisen estäminen.

Vaikuttavuuden selvittämisen tekee hankalaksi juuri toiminnan tavoitteiden ja tavoitteita 
koskevien näkökulmien runsaus. Vaikuttavuutta voidaan arvioida palveluja tarvitsevien asiak-
kaiden näkökulmasta, mutta erityisesti julkisesti rahoitettujen palvelujen tarkoitusta määrittää 
kuitenkin yhteiskunnallinen intressi. Näkökulmien ristikkäisyyttä kuvaa esimerkiksi terveyspal-
veluiden tarvetta koskeva puhunta: asiakkaiden tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä palveluja 
kohtaan perustelee se, vastaavatko palvelut asiakkaiden kokemaa tarvetta, mutta toisaalta palveluja 
kehitetään ja resursoidaan sen perusteella, onko palvelulla yhteiskunnallisesti perusteltua kykyä 
huolehtia hädänalaiseen osaan joutuneista kansalaisistaan. 

John Rawlsin (1988) oikeudenmukaisuusteorian mukaisesti julkisen palvelun vaikutukset 
eli viimein julkisen palvelun olemassaolon oikeutus todentuu aina allokatiivisena kysymyksenä. 
Allokaatio tarkoittaa palveluiden oikean kohdentumisen kysymystä ja tätä kautta oikeudenmu-
kaisuuden lisäämistä yhteiskunnassa (Rawls 1988). Julkisen palvelun olemassaolon oikeutus 
näin ollen perustuu aina kahdensuuntaiseen ja yhtäaikaiseen kysymyksenasetteluun. Yksilötason 
oikeutus perustuu siihen, että palvelu saa aikaan toipumista yksilöiden keskuudessa. Järjestel-
mätason oikeutus perustuu siihen, että palvelu jollakin todennettavalla tai oletettavalla tavalla 
kykenee tasaamaan ihmisten sosiaalisia eroja. 

Palvelujen kyvyttömyyttä eli huonoa vaikuttavuutta huolehtia kansalaisistaan perustellaan 
yleisesti monin tavoin. Antti Weckroth (2007) analysoi käsitteen psykososiaalinen erilaisia mer-
kityksiä. Hänen mukaansa sanan eräs keskeinen käyttötarkoitus on luonteeltaan poliittinen: 
palvelujärjestelmät eivät kykene vastaamaan ongelmista, koska ongelmat ovat luonteeltaan psy-
kososiaalisia (Weckroth 2007). Psykososiaalinen viestii kuulijalle, että sen yhteydessä käsiteltävä 
ongelma ei sovellu palvelujärjestelmäämme ja ajattelumme paradigmaan ja tämän seurauksena 
palvelujärjestelmien mahdollisuudet vastata tarpeisiin ovat tulleet yhä rajallisemmiksi. 

Palvelujärjestelmien uudempi palveluparadigma viittaa kuitenkin pyrkimykseen lisätä pal-
velualttiutta, joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja muita byrokratian vastavoimia (vrt. Stenvall 2000). 
Tässä yhteydessä yleisesti käytetään käsitettä responsiivisuus, jolla tarkoitetaan palveluiden tilan-
ne- ja tarvevastaavuutta. Tämä tarkoittaa, että ollakseen vaikuttavaa palvelu tai toiminta joutuu 
ohjautumaan tilanne- ja tarvevastaavasti asiakaskunnan muuttuessa tai ongelmien jäsentyessä 
toisin. Ismo Lumijärvi (1994) laajentaa vaikuttavuuden käsitteen Rawlsin allokaation tavoitetta 
pidemmälle. Lumijärven palvelujen jakamisen demokraattisuus -käsite viittaa jo sellaisiin vaikutu-
sodotuksiin, jotka kysyvät asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa palveluperiaatteisiin ja palvelujen 
sisältöön tai sen toteutukseen (Lumijärvi 1994).

Edellä sanotun perusteella vaikuttavuuden arvioinnissa on tiukan tavoitelähtöisen syy-
seurausasetelman ohella kiinnitettävä huomio myös sen kuvaamiseen, mikä ylipäänsä vaikuttaa 
mihinkin, miten vaikutus syntyy ja mitä siihen liittyy. Ristikkäisistä näkökulmista huolimatta 
vaikuttavuuden arvioinnin kannalta joka tapauksessa on ratkaisevaa, että palvelut, interventiot 
ja erilaiset toiminnot sekä tulokset yhdistetään eikä tarkastella vain palveluja tai tuloksia erikseen 
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(Dahler-Larsen 2004). Vaikuttavuuden arvioinnissa on kyse oletettavasta syy-seuraussuhteesta, 
jossa pyritään erilaisilla keinoilla jäljittämään palvelujen tai interventioiden vaikutusta tulok-
seen. Vaikutusten arviointi tarkoittaa toimintatapojen, prosessien ja interventioiden ja näillä 
aikaansaatujen tulosten muodostaman kokonaisuuden arvioimista syys-seuraussuhteiden avulla 
(Dahler-Larsen 2004). Palveluiden kehittäminen puolestaan tarkoittaa vaikuttavuuden kannalta 
keskeisten komponenttien tunnistamista ja käyttöönottoa. 

Vaikuttavat palvelut eivät kuitenkaan vielä ole tehokkaita palveluja. Palvelut ja toiminnot 
ovat kustannustehokkaita, mikäli rajallisilla resursseilla voidaan saada aikaan vakiomäärä vai-
kutuksia tai mikäli vakiomäärä resursseja käytetään mahdollisimman suuren ongelmajoukon 
auttamiseksi. Kustannustehokkuus on julkisissa palveluissa välttämättömyys, koska taloudellisten 
resurssien käyttö tiettyyn interventioon merkitsee, että muihin tarkoituksiin ja interventioihin 
jää käytettäväksi vähemmän resursseja (Sefton, Byford, McDaid, Hills & Knapps 2004). Käsite 
kustannustehokkuus ei yleensä vielä sisällä tietoa palvelujen vaikuttavuudesta.

Kustannusvaikuttavuus voidaan määritellä niin, että se on vakiomääräisten vaikutusten 
aikaansaamista mahdollisimman pienillä kustannuksilla tai vaihtoehtoisesti mahdollisimman 
suurten vaikutusten saavuttamista vakiomääräisillä kustannuksilla. Palvelu voi olla tehokasta 
käyttäjien tarpeen tyydyttäjänä tai yhteiskunnallisten tavoitteiden toimeenpanijana, mutta se ei 
ole vielä kustannusvaikuttavaa, mikäli samanlaiset palvelut voitaisiin saavuttaa jollakin toisella 
edullisemmalla tavalla. Esimerkiksi on mahdollista tuottaa vaikutuksia rahapelaamisen ongel-
malliseksi kokeneille useilla eri tavoilla, mutta kustannusvaikuttavuudelta tehokkaampia ovat 
sellaiset järjestelyt, joissa sama tulos saadaan aikaan pienemmillä kustannuksilla.

Asetelman edellytykset

Tutkimuksen tavoitteena on Rapeli-yhteisöhoidon vaikutusten arviointi. Tutkimuksen tuloksina 
toivottiin erittelyä sellaisista osatekijöistä tai toimintatavoista, joilla on yhteys suotuisien vaikutus-
ten saavuttamiseen. Ollaan kiinnostuneita hoito-ohjelman aikaansaamista vaikutuksista hoitoon 
osallistuneissa ja toisaalta kiinnostuneita hoitokokeilun hyödyistä ja haitoista rahapeliongelmaisten 
hoitojärjestelmän edelleen kehittämiseksi. Suotuisat tai myönteiset vaikutukset tässä yhteydessä 
viittaavat luonteeltaan positiiviseen odotukseen siitä, että hoidolla olisi vaikutuksia ja että nämä 
vaikutukset voidaan liittää tarkasteltavaan Rapeli-yhteisön hoitomalliin. 

Tutkimuksessa käytettiin ensisijaisesti avohoitoyhteisössä hoidolliseen käyttöön tarkoitettuja 
aineistoja sekä siellä asioineille jälkikäteen lähetetyn kyselyn antamia tuloksia. Hoitoaineisto 
koostuu yhteisössä asioineiden tiedoistai hoitoon tulovaiheessa ja hoidosta lähtiessä sekä jälki-
käteen pyydetyistä palautteista. Näistä aineistosta muodostettiin tutkimusasetelma, jonka avulla 
pyrittiin vastaamaan edellä kuvattuun varsin käytännölliseen kysymyksenasetteluun. Aineistot 
kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa.

Asetelma koostuu asiakasryhmän etukäteis- ja jälkikäteismittauksesta. Riippuvuusilmiön 
luonteen vuoksi perinteistä tavoiteperusteista vaikutusten arviointia pyritään laajentamaan 
sellaiseksi vaikutusten arvioinniksi, jossa kokonaisvaikutusten lisäksi voidaan kuvata tekijöitä ja 
vihjeitä siitä, millä edellytyksillä yhteisöhoito voisi toimia vaikuttavammin. Asetelman väljyydestä 
huolimatta asetelman kuvaaminen ja sen rajoitteiden tunnistaminen on keskeistä. Ennen kuin 
muodostetaan asetelma ja määritellään varsinaiset tutkimuskysymykset, esitellään tässä asetelman 
periaatteelliset rajaukset suhteessa tutkimustehtävään. Ennakoidaan sitä, millä edellytyksillä tut-
kimusaineiston rajoitteet huomioiden havaittavia vaikutuksia voidaan pitää itse hoito-ohjelman 
aikaansaamina, ja toisaalta, millä edellytyksillä tutkimustulokset ovat yleistettävissä rahapelion-
gelmien hoitoa koskevaan kehittämistyöhön.
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Rajaukset koskettelevat tutkimuksen sisäisen ja ulkoisen validiuden kysymyksiä. Yleisesti 
sisäisen validiteetin yhteydessä on pohdittu kysymystä, ovatko tutkimuksessa käytetyt käsitteet 
teorian mukaisia, ovatko ne oikein operationalisoidut ja kattavatko käsitteet riittävän laajasti 
tutkittavan ilmiön. Ulkoinen validius puolestaan käsittää tarkastelua siitä, kuinka yleistettäviä 
tutkimuksen tulokset ovat. (Metsämuuronen 2006.) Kokeellisen tutkimuksen kentässä validius 
edellyttää, että kaksi ilmiötä (kaksi eri havaintoa tutkimusjoukossa) liittyvät toisiinsa. Toisin 
sanoen oletettu syytekijän muutos saa aikaani muutoksen myös seuraustekijöissä. Tämä luon-
nollisesti edellyttää ajallisen yhteyden olemassaoloa. Toiseksi validius edellyttää, että muutosten 
(muuttujien) välillä yhteys on jatkuvaa siinä mielessä, että tulosta ei voida selittää jollakin kolman-
nella varteenotettavalla tekijällä (Metsämuuronen 2006). Näistä kahdesta tekijästä jälkimmäinen 
on tässä tutkimuksessa oleellisempi.

Täsmällisyydeltään oletettavasti eräs kattavin kokeellisten asetelmien rajoituksia ja mahdol-
lisuuksia esittävä kuvaus on Donald T. Campbellin ja Julian C. Stanleyn tutkimus Experimental 
and Quasi-experimental Designs for Research vuodelta 1963. Tutkijat analysoivat yhteensä 12 
tekijää, joiden kontrollointi tutkimuksessa on tarpeen. Kahdeksan näistä koskee sisäistä validiutta 
ja neljä ulkoista validiutta.

Laajemmin asetelmia voidaan kutsua varsinaisiksi kokeellisiksi asetelmiksi, silloin kun ha-
vainnot satunnaistetaan kahteen tai useampaan ryhmään niin, että ryhmät olisivat alun perin 
mahdollisimman toistensa kaltaisia tutkittaessa jonkin syytekijän aiheuttamaa muutosta. Mikäli 
tähän ei ylletä, on kyseessä puoli- tai kvasikokeellinen asetelma, jossa muutosta verrataan vä-
hemmän samankaltaistettuihin ryhmiin. Kvasikokeellisessa asetelmassa verrokkiryhmä voidaan 
muodostaa myös tutkimusjoukon lohkomisella. Mikäli tämäkään ei ole mahdollista, kyseessä 
on esikokeellinen asetelma. Tällöin tiukkojen johtopäätösten tekeminen on hankalaa tai täysin 
mahdotonta. Esikokeellisen asetelman tulokset ovat hyödyllisiä lähinnä kokeellisen asetelman 
laatimisen apuvälineenä.

Rapeli-aineistosta on voitu muodostaa ajallisesti keskenään yhteydessä oleva aineisto, 
joka edellä kuvattua luokittelua noudattaen vastaa puolikokeellista asetelmaa vain silloin, kun 
muutosta voidaan analysoida tutkimusjoukon lohkomisen avulla. Tämä koskee siis havaintoja, 
jotka on muodostettu hoitoon tulotilanteen, lähtötilanteen ja jälkiarvioinnin tietojen perusteella. 
Muu aineisto sijoittuu esikokeelliselle tasolle, jolla on lähinnä varsinaisia vaikutuksia koskevia 
havaintoja kuvaava merkitys. Silloin kun analysoidaan muutosta ennenjajälkeen -asetelmassa ja 
muutosta suhteutetaan asianmukaisin tilastollisin menetelmin aineistosta muodostettuihin loh-
koihin, näitä havaintoja kutsutaan varsinaisiksi tutkimustuloksiksi. Kun kyse on tutkimustuloksia 
täydentävistä tai kehystävistä tuloksista, näitä kutsutaan tulkinnallisen tason tuloksiksi, joilla ei 
ole samaa perusteluvoimaa kuin varsinaisilla tuloksilla. Tulkinnalliseen tasoon kuuluvat myös 
tutkimustulosten yhteydessä hyödynnettävät riippuvuusilmiön luonteen ja piirteiden kuvauksista 
käsin tehdyt tulkinnalliset johtopäätökset.

Seuraavassa selvitetään vielä tarkemmin, millaisia rajoituksia puolikokeellinen ja esikokeel-
linen asetelma sisältävät tämän tutkimuksen validiuden kannalta. 

Ennen ja jälkeen -mittaukseen perustuvassa asetelmassa havaittava muutos saattaa olla 
seurausta ajankulussa (history) sinänsä tapahtuvien muiden kuin kontrolloitujen tekijöiden 
vaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa ennen ja jälkeen -mittausten välinen aika on maksimissaan 
yhdeksän kuukautta hoidon pituuden ja jälkiarvioinnin ajankohdan määräytymisenmukaan. 
Tuloksien validiutta saattaa yhtäältä alentaa esimerkiksi rahapelaamiseen liittyvä tutkimukseen 
osallistuvien asennoitumisen muutos, esimerkiksi aiheeseen liittyvän julkisen keskustelun 
seurauksena. Tämä ei ole asetelmassa kontrolloitavissa. Sen sijaan tutkimukseen osallistuvien 
henkilökohtainen tausta, kuten koulutuksen, siviilisäädyn tai muiden hoitoaineistoon kirjattujen 
taustatekijöiden vaikutus on kontrolloitavissa.
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Tutkimuksessa havaittava eräänlainen kypsyminen (maturation), kuten esimerkiksi henkinen 
tai sosiaalinen kypsyminen, saatetaan tulkita virheellisesti hoito-ohjelman vaikutukseksi, vaikka 
tosiasiallisesti tämä liittyisikin osallistuneiden muun koulutuksen, työelämän tai vain biologisten 
tekijöiden vaikutuksiin. Virhemahdollisuutta voidaan periaatteessa vähentää kaksinkertaisena 
alkumittauksena ennen varsinaista koealtistusta ja näin ollen saadaan selville, kuinka paljon tut-
kimukseen osallistuneet henkilöt muuttuvat tai kehittyvät ilman mitään hoitoa (Metsämuuronen 
2006). Tässä tutkimuksessa tällaista henkisen tai sosiaalisen kypsymisen muutosta analysoidaan 
tutkimusjoukkoa lohkomalla: muodostetaan vertailuryhmiä itse tutkimusaineistosta muodostetta-
villa lohkokokeilla. Menettely ei varsinaisesti poista kuvattua kypsymisvaikutusta, mutta lohkojen 
eroja tarkastelemalla voidaan minimoida virheellisen tulkinnan riskiä. Kypsymisen aiheuttamaa 
virhetulkintojen riskiä minimoi mittausajankohtien keskinäinen läheisyys.

Kolmas virheen aiheuttava riski liittyy mittaamiseen (testing). Hoitoon tulotilanteen mittarina 
käytetty kysymyspatteristo itsessään aiheuttaa vaikutuksia, joiden suuntaa ei kyetä kontrolloi-
maan. Testien tai kyselylomakkeiden käyttäminen hoidon tarpeen arvioinnin välineenä ohjaa 
osallistujia toiminnan ja ajattelun tasoilla. On mahdollista, että arviointitapa jo sinänsä toimii 
muutoksen kimmokkeena. Mikäli muutos on toivotun suuntainen, ei varsinaista hoito-ohjelmaa 
tarvittaisi lainkaan, vaan asian arviointi sinänsä saa aikaan myönteisiä vaikutuksia (vrt. alkoho-
liongelmaisten mini-interventiot). 

Arviointitapa saattaa myös ohjata osallistujien käyttäytymistä ja mielipiteen ilmaisua. Se 
voi saada aikaan käsityksiä sen suhteen, minkälainen käyttäytyminen arviointitiedon antamisen 
yhteydessä sallitaan ja mikä tulkitaan tuomittavaksi. Mittaamiseen liittyvää virheriskiä ei voida 
sulkea pois ilman varsinaisen kontrolloidun ryhmän (varsinaisen koeasetelman) käyttämistä. 
Tässä tutkimuksessa mittaamiseen liittyviä virhemahdollisuuksia tarkastellaan johtopäätösten 
yhteydessä tarkemmin. Campbell ja Stanley (1963) ovat määritelleet mittaamiseen liittyvän 
käsitteen instrumentaatio (instrumentation). Se tarkoittaa haastattelijoiden asenteen vaikutusta 
mittaustuloksiin. Esimerkiksi luokkatilanteesta havainnoijan tekemät tulkinnat saattavat vaihdella 
sen mukaan, onko havaitsijalla itsellään lapsia tai onko hän tullut tilanteeseen omasta halustaan 
tai työtehtäviensä velvoittamana. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto perustuu keskeisiltä 
osiltaan työntekijöiden ja vertaisten yhdessä antamaan tulkintaan. Tämän vaikutusta tuloksiin 
ei voida arvioida. 

Aineiston regressioharha (statistical regression) voi johtaa virhepäätelmiin. Sillä tarkoitetaan 
sitä, että on odotettavissa äärimmäisten havaintojen alkavan lähestyä ”keskinkertaisuutta” ilman 
mitään koejärjestelyjä (Metsämuurinen 2006). Tämä tapahtuu erityisesti lohkokokeissa, joissa 
lohkon muodostamisen kriteerinä on osallistujien joko poikkeuksellisen huono tai poikkeuksel-
lisen hyvä sijoittuminen otoksessa. Campbell ja Stanley (1963) esittävät tutkimuksessaan seik-
kaperäisen esimerkin . Virhepäätelmään johtavan riskin poistamiseksi tulisi pystyä valitsemaan 
samasta joko heikosta tai vahvasta populaatiosta koehenkilöt. Tämä ei kuitenkaan ole helposti 
mahdollista, jos otos on hyvin pieni. 

Aineiston kato aiheuttaa virhetulkintoja. Tämä on eri asia kuin otantatutkimuksen varsi-
nainen valikoitumisen ongelma yleistettäessä perusjoukkoon. Campbellin ja Stanleyn (1963) 
mukaan valikoitumista otannan sisällä tapahtuu, kun osa osallistujista putoaa syystä tai toisesta 
pois tutkimuksesta. Aineistosta osa kuolee (mortality) tai katoaa, ja ongelmana on se, mitä voidaan 
tietää poisjääneestä ryhmästä. Mikäli poisjääneet ovat jollakin erityisellä tavalla valikoituneita, 
tämä voi johtaa virhepäätelmiin. Aineiston kato ei niinkään ole ongelma yhden otoksen ennen 
ja jälkeen -asetelmassa, koska poistippuneiden vaikutus tulokseen voidaan pyrkiä arvioimaan 
erilaisilla tekniikoilla. 
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5 TUTKIMUSAINEISTOT JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Asetelma

Tutkimuksen asetelma perustuu kahteen eri aikana tehtyyn mittaukseen. Ensimmäinen mittaus 
käsittää asiakkaiden tulotilanteen ja hoidosta lähtötilanteen välisen muutoksen. Muutosta kutsu-
taan Δ¹-muutokseksi. Toinen mittaus käsittää tulotilanteen ja jälkiarvioinnin välisen muutoksen, 
jota kutsutaan Δ²-muutokseksi.

kuvIO 1. Tutkimusasetelma

Kun tutkitaan asiakkaiden kokemaa muutosta, muutos joko hyvään tai huonoon suuntaan voi olla 
iso, mutta se ei välttämättä näkyisi edellä kuvatussa muuttujien välisissä suhteissa, koska itsensä 
ja elämänsä ”todella huonoksi” kokevat eivät saavuttaisi hyvää tulosta omasta lähtötilanteestaan 
käsin. Silloin muutoksen pitäisi olla todella suuri, jotta voisi antaa hyvän arvion suhteessa koko 
otokseen. Esimerkiksi liikalihavien laihdutusohjelman vaikutusten arvioinnissa ne liikalihavat, 
jotka ovat todella ylipainoisia, eivät saavuttaisi muihin laihduttajiin verrattuna hyvää tilannetta, 
koska heidän lähtötilanteensa on poikkeuksellisen huono. Vastaavasti laihdutusohjelmaan osal-
listuvat muita selvästi laihemmat saavuttaisivat helposti hyvän tuloksen, koska heidän lähtöti-
lanteensa olisi jo valmiiksi suhteellisen hyvä. Lihavien tulisi uurastaa poikkeuksellisen paljon, 
ja laihojen tulisi vain odotella ohjelman loppumittausta. Tästä syystä on perusteltua tarkastella 
muutosta kunkin osallistujan lähtötilanteeseen nähden.

Edellä kuvatut muutosanalyysit muodostavat perustan tutkimukselle. Ajallisessa vertailussa 
Δ¹-muutos kuvaa Rapeli-yhteisössä asioineiden muutoksen suuruutta ja suuntaa välittömästi 
hoitoyhteisöstä lähdön jälkeen. Kysytään, kokivatko osallistujat hoidon myönteisenä ylipäänsä, 
sekä selvitetään, mitkä tekijät selittivät muutosta eniten. Δ²-muutos kuvaa, missä määrin välit-
tömästi hoidon jälkeen koetulla muutoksella on pysyvyyttä. Kysytään, kantaako yhteisöstä saatu 
kokemus myös ajallisesti pidemmälle ja mitkä tekijät selittävät muutosta eniten. Varsinaiset tut-
kimuskysymykset muodostetaan käytettävän aineiston mahdollisuuksien ja aineiston asetelmaa 
koskevien täsmennysten jälkeen. 

Δ¹

Δ²

x
tulotilanne

x
lähtötilanne

x
jälkitilanne
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Aineistot

Koettuja muutokseen perustuvia vaikutuksia selvitetään Rapeli-yhteisön hoitoaineistojen analyysin 
avulla. Hoitoaineistot koostuvat hoidon alkaessa, hoidon päättyessä ja puoli vuotta hoidon jälkeen 
toteutetuista kyselyistä. Tässä tutkimuksessa hoidon alkaessa kerättyjä asiakastietoja kutsutaan tu-
lotiedoiksi, lähtötilanteen tietoja lähtötiedoiksi ja jälkikäteisarvioinnin tietoja jälkiarvioiksi. Lisäksi 
tutkimusta varten toteutettiin erilliskysely, joka lähetettiin kaikille Rapeli-yhteisössä asioineille. 

TaulukkO 1. Tutkimusaineiston kuvaus, aineistojen määrät ja luonne

Aineistot Aineiston tyyppi ja määrä

Hoitoaineistot

– tulohaastattelu (lomake 1) n = 85, yhteisöarviointi

– lähtöhaastattelu (lomake 2) n = 85, yhteisöarviointi

– jälkiarviointi (lomake 3) n = 44, lomakekysely

Erilliskysely (lomake 4) n = 35, lomakekysely

Muut aineistot

– sisäinen arviointi

– RAPELIN väliarviointi I lomakekysely ja haastattelu

– RAPELIN väliarviointi II lomakekysely ja haastattelu

Tutkimustulosten käsittelyn yhteydessä edellä kuvatuista aineistoista käytetään mainittuja käsit-
teitä. Tulo- ja lähtötiedot muodostavat kokonaisotoksen siinä mielessä, että ne kattavat kaikkien 
Rapeli-yhteisöön osallistuneiden tiedot (n = 85). Nämä tiedot on koottu tulohaastattelujen ja 
lähtöhaastattelujen yhteydessä. Tiedot perustuvat yhteisöhoitomallin mukaiseen toimintatapaan, 
jossa ryhmäistunnoissa on keskustelujen perusteella päädytty lomakkeissa kysyttyihin näkemyk-
siin. Jälkiarviointitiedot muodostavat 52 % (n = 44) kokonaisotoksesta. Näin ollen noin puolet 
Rapeli-yhteisössä asioineista joko ei palauttanut arviointilomaketta tai jälkiarviointilomake ei 
tavoittanut heitä.

Mainitut lomakkeet sisältävät tietoja asiakkaiden sosiodemografisista tekijöistä, arvioita 
heidän tilanteestaan osana toipumis- tai selviytymisprosessia sekä varsin yksityiskohtaisia tietoja 
myös heidän pelaamisestaan. Erilliskyselyn avulla kartoitettiin asiakkaiden muiden palvelujen 
käyttöä. Tähän kyselyyn osallistui 41 % (n = 35) vastaajista. 

Aineistot koottiin yhteen niin, että ajallinen vertailu mahdollistui. Lisäksi erilliskysely koo-
dattiin siten, että myös tämä informaatio voitiin liittää osaksi hoitoaineistoa asiakastasolla. Näin 
on syntynyt varsin laaja ja monia tutkimuslinjoja mahdollistava aineisto. Hoidolliseen käyttöön 
tarkoitettuna aineisto sisältää myös rajoitteita. Rajoitteet on raportoitu tulosten esittelyn yhtey-
dessä. Suomessa on harvoin on ollut käytettävissä vastaavankaltainen peliongelmaisia koskeva 
ajallisen vertailun mahdollistama aineisto. 

Vastaajien yksityisyys suojattiin siten, että tutkija sai SPSS-ohjelmaan valmiiksi viedyn 
hoitoaineiston ilman asiakastietoja. Erilliskysely toteutettiin niin, että lomakkeisiin kirjattiin 
tunnistekoodi, joka vastasi SPSS-aineiston solujen numerointia. Avohoitoyhteisö ei ole päässyt 
tarkastelemaan tätä aineistoa. 

Kuvattu hoitoaineisto kattaa asetelman edellyttämiä validiteetin haasteita rajallisesti. Aineisto 
ei mahdollista osallistujien yhteisöhoidosta riippumattoman muutoksen erittelyä. Osallistujien 
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elämäntilanteet saattavat kehittyä myönteiseen suuntaan myös ilman hoitointerventiota. Tällaisen 
hoidosta riippumattoman muutoksen erittely edellyttäisi vähintään kahta etukäteismittausta, eikä 
aineisto tätä mahdollistanut. 

Toiseksi havaittua muutosta tulisi voida verrata johonkin. Koska käytettävissä ei ollut vaih-
toehtoisten interventioiden vastaavan tasoisia tietoja, muutoksen suuruudesta tai merkityksestä 
ei ole tietoa. Tutkimus ei yllä vaikutusten ja niiden aikaansaamiseen käytettyjen taloudellisten tai 
muiden resurssien sekä tätä kautta vaihtoehtoisten interventioiden kannattavuuden selvittämiseen. 
Kustannusvaikuttavuuden selvittäminen jää tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kolmanneksi aineisto ei riittävästi kata osallistujien valikoitumisesta johtuvaa vaikutusten 
erittelymahdollisuutta. On mahdollista, että poikkeuksellisen paljon hoidosta hyötyneiden kes-
kuudessa muutoksen suuruutta selittää enemmänkin heidän riippuvuusongelmansa luonne kuin 
itse hoidon vaikutus. Mikäli hoitoon tullessa asiakkaiden tilanne on muita osallistujia heikompi, 
saattaa heidän osaltaan muutos olla merkittävyydeltään suurempi kuin mitä hoitointerventiolla 
on saavutettu.

Edellä esitetyt aineistoa koskevat puutteet huomioiden X-muuttujien selitysastetta Y-muut-
tujiin nähden on vielä tarkennettava. Ns. varianssilähtöinen tarkastelu perustuu kaikkien mui-
den paitsi X:n poissulkemiseen. Ajallinen muutos mahdollistaa osallistujiin sidoksissa olevien 
selittävien piirteiden analysoimisen. Aineiston mahdollistamissa rajoissa esimerkiksi vastataan 
kysymykseen, ketkä hyötyivät yhteisöhoidosta eniten ja ketkä hyötyivät vähiten. Näin voidaan 
eritellä asiakaskunnassa piirteitä, jotka ikään kuin ennakoivat yhteisöhoidon hyödyllisyyttä. 
Tarkastellaan siis kysymystä, keille yhteisöhoito soveltuu muita paremmin.

Toisaalta voidaan tarkastella ns. generatiiviseksi mekanismiksi kutsutun ilmiön mielessä 
sitä, mikä X:ssä on sellaista, joka aiheuttaa muutoksen Y:ssä. Tällöin pyritään löytämään sellaisia 
asiakkaiden yhteisöhoitoon osallistumista kuvaavia tekijöitä, jotka selittävät koettujen vaikutusten 
vaihtelua. Pyritään löytämään vastaus siihen, mitkä hoitoon ja asiakkaiden yhteisöhoidon hyö-
dyntämiseen tai osallistumiseen liittyvät tekijät perustelevat muita parempia vaikutuksia,

Edellä on kuvattu ajallinen asetelma, joka mahdollistaa kahden tyyppisen koettujen vai-
kutusten hyödyntämisen Rapeli-yhteisöhoidon arvioimiseksi. Jälkimmäisessä kysytään, onko 
yhteisöhoitokokeilusta löydettävissä elementtejä, jotka selittävät vaikutuksia. Edellisessä kysyttiin, 
millainen on eniten yhteisöhoitokokeilusta hyötynyt asiakaskunnan profiili. Näiden asetelmaa 
koskevien määritteiden perusteella voidaan täsmentää tutkimuskysymykset.

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksella on siis kaksi päätarkoitusta. Ensimmäinen on Rapeli-yhteisön hoidollisten vaiku-
tusten arviointi ja toinen päätarkoitus on arvioida Rapeli-yhteisön asemaa ja merkitystä osana 
laajempaa rahapeliongelmaisten hoitojärjestelyjä pääkaupunkiseudulla. Seuraavassa täsmennetään 
vielä tutkimuskysymykset, joihin vastataan raportin johtopäätösten yhteydessä.

Ensiksi tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin hoidon koetuista vaikutuksista ja 
näiden vaikutusten yhteydestä pelikäyttäytymisen muutokseen. Kysymykset voidaan täsmentää 
seuraavasti: 
• Millaisia ovat RAPELI-yhteisön avohoidon koetut vaikutukset sinänsä? 
• Minkälainen yhteys vaikutuksilla on pelaamiseen?
• Mitkä tekijät perustelevat vaikutusten muutosta?

Toiseksi tutkimuksella pyritään jäsentämään Rapeli-yhteisökokeilun asemaa ja roolia laajemmin-
kin rahapeliriippuvuuden hoitokentässä. Kysymystä voidaan vielä tarkentaa seuraavasti: 
• Kuinka Rapeli-avohoitoyhteisö sijoittuu osana laajempaa peliongelmaisten auttamiskenttää 

tutkimukseen osallistuneiden näkökulmasta?
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6 ASIAKKAAN TAUSTATIEDOT

Rapeli-avohoitoyhteisön toimintaan osallistui yhteensä 85 asiakasta. Asiakkaita koskevat tausta-
tiedot perustuvat hoitoyhteisössä koottuihin taustatietoihin sekä tulo- ja lähtötietoihin. Käytetyt 
haastattelulomakkeet ovat liitteenä. Tiedot on koottu SPSS-ohjelmaan Rapeli-yhteisössä. 

Sosiodemografinen asema

Asiakkaista 61 prosenttia (n = 52) oli miehiä ja 39 prosenttia (n = 33) naisia. Kaikista miehistä 
ja naisista 49 prosenttia oli alle 44-vuotiaita ja 51 prosenttia oli 45-vuotiaita tai sitä vanhempia. 
Vastaajien ikä aineistossa ilmoitettiin luokiteltuna, ei ikävuosina tai syntymävuosina. Kun tar-
kastellaan iäkkäämpiä ja nuorempia omina luokkinaan, miehistä 62 prosenttia (n = 32) kuuluu 
alle 44-vuotiaiden ryhmään ja vastaavasti naisista 70 prosenttia (n = 23) kuuluu 45-vuotiaiden 
tai sitä vanhempien ryhmään. 

Kaikista asiakkaista 45 prosenttia (n = 38) oli suorittanut keskiasteen ammatillisen tutkinnon, 
34 prosenttia (29) oli suorittanut peruskoulun ja 13 prosenttia (n = 11) oli suorittanut korkea-
asteen tutkinnon. 6 prosenttia (n = 5) ilmoitti koulutuksekseen jonkin muun määrittelemättömän 
taustan ja yhdeltä vastaajalta oli peruskoulu jäänyt kesken. Asiakkaiden sukupuoli ei selitä heidän 
koulutustaan. Molemmat ryhmät, miehistä 76 prosenttia (n = 39) ja naisista 84 prosenttia (n = 
28), olivat suorittaneet joko keskiasteen tai peruskoulun suhteellisesti yhtä usein. Peruskoulun 
kesken jättänyt sekä jonkin muun määrittelemättömän koulutustaustavalinnat tehneet (n = 5), 
olivat kaikki miehiä. Myöskään iäkkäämpien ja nuorempien ryhmien välillä ei ollut merkittävää 
eroa koulutustaustan suhteen. Ainoastaan yliopistokoulutuksen saaneita oli iäkkäämpien ryh-
mässä nuorempien ryhmää enemmän.

Kaikista asiakkaista 34 prosenttia (n = 29) oli eläkkeellä ja työtä teki 32 prosenttia (n = 27). 
Työttömänä jakson alussa oli 21 prosenttia (n = 18) ja 6 prosenttia (n = 5) opiskeli. 6 prosent-
tia (n = 5) ilmoitti jonkin muun yksilöimättömän tilanteen ja yksi asiakas oli kotona lastensa 
kanssa. Naisista eläkkeellä oli puolet (n = 16), työssä heistä oli 36 prosenttia (n = 12). Sen sijaan 
työttömänä naisista oli vain 9 prosenttia (n = 3). Miehistä oli työttömänä 29 prosenttia (n = 15) 
ja eläkkeellä heistä oli 25 prosenttia (n = 13). Eläkkeellä olevien naisten määrää selittänee heidän 
miehiä korkeampi ikänsä.

46 prosenttia (n = 39) kaikista asiakkaista oli naimattomia, 29 prosenttia (n = 25) oli nai-
misissa ja 21 prosenttia (n = 18) oli eronnut tai oli asumiserossa puolisostaan. 4 prosenttia (n = 
3) ilmoitti olevansa leski. Vastaajista 82 prosentilla (n = 70) ei ole lapsia. Kaikista asiakkaista 8 
prosentilla (n = 7) lapset asuvat samassa taloudessa asiakkaan kanssa sekä 7 prosentilla (n = 6) 
alaikäinen lapsi asui erillään asiakkaana olevasta vanhemmastaan. 

Kaikista asiakkaista 87 prosenttia (n = 74) asui omassa tai vuokra-asunnossa. Jonkinlaisessa 
tukiasunnossa tai vanhempiensa luona asui 8 prosenttia (n = 7). Laitoksessa tai asunnottomana 
oli 5 prosenttia (n = 5) asiakkaista. Laitoksessa, asunnottomana tai tukiasunnossa asuvista kaikki 
olivat miehiä.

Rapelin asiakkaista on mahdollista rakentaa karkea asiakasprofiili, jota voidaan verrata 
muihin käytössä oleviin rahapeliongelmaa selvittäviin raportteihin sekä muiden hoito-ohjelmien 
asiakasprofiileihin. Yksin iän ja sukupuolen perusteella profiiliin liittyy kaksi keskenään erilaista 
asiakasryhmää: iäkkäämmät naisasiakkaat sekä iältään nuoremmat miesasiakkaat. Tämä havainto 
on tehty useissa rahapeliongelmaisten hoitotarvetta ja asiakkaiden asemaa koskevissa selvityksissä 
(esimerkiksi Huotari 2007). 
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Iäkkäämmistä Rapelin naisasiakkaista puolet oli työssä ja puolet työelämän ulkopuolella. 
Stakesin vuoden 2003 päihdetapauslaskennan antamien tietojen mukaan valtaosa päihdepalveluja 
käyttävistä rahapeliongelmaisista on työelämän ulkopuolella. Päihdetapauslaskennan peliongel-
maisista vain 13 prosenttia eli avo- tai avioliitossa, Rapelin asiakkaista kolmannes eli avioliitossa. 
Rapelin asiakkaista vain hieman useampi kuin joka 10. eli vakituisen asunnon ulkopuolella joko 
laitoksissa tai erilaisissa tukiasumisen muodoissa. Päihdetapauslaskennan asiakkaista peräti 24 
prosenttia eli muualla vakinaisessa asunnossa. 

Rapelin asiakaskunnan sosioekonomisen taustatekijöiden osalta Rapelin asiakkaat eivät 
suoraan vastaa päihdehuollon palvelujen piirissä tavattavaa peliongelmaisten ryhmää. 

Asiakaskunta poikkeaa myös Sosiaalipedagogiikan säätiön peliehtoisille asiakkaille tar-
koitetun kuntoutus- ja koulutusohjelman asiakkaista. Rapeli-yhteisössä naisten osuus kaikista 
asiakkaista oli puolet, kun sosiaalipedagogiikan säätiön hoito-ohjelmassa naisten osuus oli 
kolmannes kaikista asiakkaista. Rapelin asiakkaat olivat iältään jonkin verran verrattavan ohjel-
man asiakkaita nuorempia: Rapelin asiakkaista puolet sijoittui alle 44-vuotiaiden ryhmään, kun 
Sosiaalipedagogiikan säätiön ohjelmassa asiakkaiden keski-ikä oli 48 vuotta. 

Pelikäyttäytyminen hoitoon tullessa

Rapelin hoito-ohjelmaan sisältyneen strukturoidun alkuhaastattelun yhteydessä kartoitettiin 
asiakkaiden pelaamista koskevia tottumuksia. Näistä tottumuksista alalla käytetään käsitettä peli-
käyttäytyminen. Käsitettä pelikäyttäytymisen muutos käytetään silloin, kun kyse on pelaamisessa 
havaittavasta muutoksesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikkien asiakkaiden yhteenlasketut 
osumat (tai valinnat) heidän pelikäyttäytymisensä kuvaamiseksi. 

Pelikäyttäytyminen on jaoteltu Rapelin alkuhaastattelulomakkeen mukaisesti ensisijaiseksi, 
säännölliseksi sekä satunnaiseksi pelaamiseksi. Mahdollista pelaamattomuutta tässä yhteydessä ei 
ole tiedusteltu, mikä on ongelmallista pelaamisen selvittämisen kannalta yleisesti sekä erityisesti 
siitä syystä, että vaihtoehdot varsinaisesti muodostavat lähinnä laatueroasteikollisia muuttujia. 
Pelikäyttäytymistä kuvaavilla osumilla tarkoitetaan yhteensä 85 asiakkaan eri pelimuotojen käyt-
tämistä koskevia ilmoituksia alkuhaastattelun yhteydessä. Prosenttiosuus eri vastausvaihtoehtojen 
yhteydessä merkitsee osuutta kaikista valinnoista ja osumia yhteensä-sarakkeessa esitetään eri 
vastausvaihtoehtojen yhteenlasketut prosenttiosuudet. 

Rapelin asiakkaista 56 prosenttia (n = 57) pelasi ensisijaisesti rahapeliautomaatteja. 11 
prosenttia (n = 11) ilmoitti pelaavansa kasinolla ja 10 prosenttia (n = 10) harrasti veikkauksen 
vedonlyöntiä. Nämä kolme peliä muodostavat Rapelin asiakkaiden ensisijaisesta pelaamisesta 
lähes 80 prosenttia. Asiakkaat pelasivat myös tavanomaisimpina pidettyjä pelejä, kuten lottoa, 
jokeria, päivittäisarpoja, raviveikkausta tai raaputusarpoja, joko säännöllisesti tai satunnaisesti. 

Taloustutkimus toteutti STM:n toimeksiannosta suomalaisten pelaamista selvittävän haas-
tattelututkimuksen (Suomalaisten rahapelaaminen 2007). Kun tutkimuksen mukaan viimeisen 
vuoden aikana 48 prosenttia suomalaisista pelasi rahapeliautomaatteja, Rapelin asiakkaista raha-
peliautomaatteja pelasi 70 prosenttia. Kun vuoden aikana suomalaista 3 prosenttia pelasi kasinolla, 
asiakkaista 21 prosenttia pelasi kasinolla vähintään satunnaisesti. Asiakkaista neljännes harrasti 
Veikkauksen vedonlyöntiä, suomalaisista vedonlyöntiä harrasti 16 prosenttia. Rapelin asiakkaat 
poikkeavat selvästi ylöspäin väestötasoisesta pelaamisesta yleisellä tasolla tarkastellen.
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TaulukkO 2. Rapeliin hakeutuneiden pelikäyttäytyminen hoitoon tullessa

Pelaamismuoto

Pelaaminen tullessa (N = 8�)
Ensisijaisesti Säännöllisesti Satunnaisesti Osumia 

yhteensä
%-osuus 
yhteensä

Osumia %-osuus Osumia %-osuus Osumia %-osuus

Rahapeliautomaatit 57 55,9 10 9,4 11 4,4 78 69,8
Pelaaminen kasinolla 11 10,8 3 2,8 17 6,9 31 20,5
Veikkauksen vedonlyönti 10 9,8 9 8,5 20 8,1 39 26,4
Nettipelit 6 5,9 4 3,8 1 0,4 11 10,1
Vedonlyönti Ahvenanmaalle 
(PAF)

4 3,9 1 0,9 2 0,8 7 5,7

Vakioveikkaus 3 2,9 9 8,5 18 7,3 30 18,7
Pelinhoitajan pöytäpeli 3 2,9 9 8,5 16 6,5 28 17,9
Vedonlyönti ulkomailla 2 2,0 1 0,9 6 2,4 9 5,3
joku muu peli 2 2,0 0 0,0 2 0,8 4 2,8
Raaputusarvat 1 1,0 4 3,8 54 21,8 59 26,5
Veikkauksen päivittäis-
arvonnat

1 1,0 15 14,2 24 9,7 40 24,8

Yksityinen vedonlyönti tai 
korttipeli rahapanoksin

1 1,0 1 0,9 20 8,1 22 10,0

Finntoton toto raveista 1 1,0 2 1,9 10 4,0 13 6,9
Lotto/Jokeri/Viking 0 0,0 31 29,2 28 11,3 59 40,5
Veikkauksen raviveikkaus 0 0,0 5 4,7 12 4,8 17 9,6
Veikkauksen TV-pelit 0 0,0 2 1,9 7 2,8 9 4,7
Osumia yhteensä 102 100,0 106 100,0 248 100,0 456

Naisten ja miesten pelikäyttäytyminen ei poikennut merkittävästi toisistaan. Naiset ja miehet 
pelasivat erilaisia pelejä karkeasti ottaen yhtä paljon. Tämä koskee rahapeliautomaatteja siitä 
huolimatta, että Rahapelitutkimuksen mukaan automaattipelaamista harrastavat erityisesti miehet. 
Myös arpojen, loton ja jokerin sekä vakioveikkauksen pelaaminen asiakkaiden keskuudessa oli 
yhtä tavallista, vaikka Rahapelitutkimuksen mukaan tämä on tavallisempaa naisten keskuudessa. 
Myös kasinopelaamiseen naiset ja miehet osallistuivat samassa suhteessa kuin heitä oli tutkimus-
joukossa. Sen sijaan vedonlyönti ulkomaille ja nettipelaaminen liittyivät Rahapelitutkimustietojen 
kanssa samansuuntaisesti miesten pelikäyttäytymiseen. Vedonlyöntiä ulkomaille ja nettipelaamista 
harrastivat Rapelin asiakkaista ainoastaan miehet.

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on arvioida asiakaskunnassa havaittavia ja hoitoon 
liitettäviä vaikutuksia. Pelikäyttäytyminen on keskeinen tapa arvioida hoidon vaikuttavuutta. 
Pelikäyttäytyminen ja koettu avuntarve ovat kuitenkin varsin suhteellisia asioita: osalle ihmisistä 
vähäisempi pelaaminen yhdessä muiden tekijöiden kanssa voi selittää merkittävästi avuntar-
vetta ja osalle määrällisesti suurikaan pelaaminen ei aiheuta avun piiriin hakeutumista. Yllä on 
profiloitu Rapelin asiakkaita. Pelikäyttäytymiseen palataan varsinaisten vaikutusten tarkastelun 
yhteydessä tarkemmin.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakkaaksi valikoituminen

Asiakkailta tiedusteltiin heidän tullessaan hoitoon, mitä kautta he saivat tiedon Rapelista. Seu-
raavassa taulukossa esitetään, mihin asiakkaiden hoitoon hakeutuminen perustuu.
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TaulukkO 3. asiakkaiden tiedonlähde Rapelista

Mistä tieto Rapelista n %-osuus

Toinen hoitava taho 22 25,9

Viranomainen 2 2,4

Ystävä tai tuttava 10 11,8

Peluuri 11 12,9

Internet 13 15,3

Tiedotusvälineet 19 22,4

Jokin muu 2 2,4

Tieto puuttuu 6 7,1

Yhteensä 85 100,0

Neljännes asiakkaista oli saanut tiedon Rapelista joko toiselta hoitavalta taholta tai viranomaiselta. 
Rapelin sisäisessä loppuraportissa on eritelty osa näistä tahoista, joita olivat A-klinikka (n = 9) tai 
asiakkaan hoitava psykiatri (n = 3). Muita tahoja olivat terveyskeskus (n = 2), nuorisoasema (n = 
2) tai muu lääkäri (n = 2). Muista hakeutumiskanavista ei ole eriteltyä tietoa (Ahonen 2008). 

Rapelin sisäisen raportin mukaan 68 prosenttia (n = 58) asiakkaista oli hakenut ulkopuo-
lista apua peliongelmaansa jo aiemmin. Näistä henkilöistä 60 prosenttia (n = 35) mainitsi yhden 
auttavan tahon ja 30 prosenttia (n = 18) oli pyrkinyt saamaan apua useammalta eri taholta. 8 
prosenttia (n = 7) kaikista asiakkaista tuli Rapeliin jostakin päihdehuollon laitoksesta. Tällaisia 
paikkoja olivat Tyynelän kuntoutuskoti, Järvenpään sosiaalisairaala, Kalliolan Nurmijärven kli-
nikka ja Kouvolan kuntoutumiskeskus (Ahonen 2008).

Asiakkaista 31 prosenttia (18) osallistui tai oli osallistunut GA (Gambling Anynomous) -
ryhmiin,  osa oli käyttänyt ryhmää yksiomaisena apukanavana. 15 prosenttia (n = 13) asiakkaista 
oli osallistunut myös Sosiaalipedagogiikan säätiön peliriippuvaisille tarkoitettuun toimintaan ja 
osa heistä oli osallistunut myös Pelaaminen Hallintaan kuntoutus- ja koulutusohjelmaan. Ahonen 
raportoi, että kovinkaan moni ei ole kääntynyt psykiatristen hoitopalvelujen puoleen peliongel-
mansa vuoksi. Psykiatrian poliklinikalla, oman psykiatrin luona tai erilaisten palvelujärjestäjien 
psykiatrian alaan kuuluvien auttamistahojen luona asiakkaista oli käynyt yhteensä 8 prosenttia (n 
= 7) (Ahonen 2008). Tiedon perusteella Rapeli-yhteisöön hakeutuvat asiakkaat ovat tottuneempia 
päihdehuollon palvelujen käyttäjinä kuin psykiatrian palvelujen käyttäjinä. 
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7 HOIDON KOETUT VAIKUTUKSET

Vaikutukset neljällä ulottuvuudella

Hoitoaineisto mahdollisti asiakkaiden kokeman laatueroasteikollisen muutoksen kuvaamisen 
neljästä erilaisesta näkökulmasta. Näkökulmat aineistossa oli nimetty fyysiseksi, psykologiseksi, 
henkiseksi ja sosiaaliseksi näkökulmaksi. 

Kutakin näkökulmaa oli haastattelulomakkeissa täsmennetty useilla koulutuspakettien 
sisältöihin liittyvillä laatusanoilla. Psykologisella näkökulmalla tarkoitetaan mm. erilaisia 
ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaitoja, tunteiden hallintaa, järkeilyä ja valinnan tekokykyä. 
Henkisellä näkökulmalla tarkoitetaan toivon, pelon, levollisuuden, yhteenkuuluvuuden, sovi-
tuksen, hyvityksen tai armon käsitteisiin liittyviä asioita. Psyykkiset ominaisuudet tai valmiudet 
Rapeli-yhteisössä eritellään vielä psykologisiksi ja henkisiksi valmiuksiksi. Sosiaalinen näkö-
kulma korostaa mm. ihmissuhteita, taloutta tai rahaa, asumista ja työtä. Fyysistä näkökulmaa ei 
haastattelulomakkeissa ole eritelty. 

Näkökulmat eivät ole kuitenkaan suhteessa toisiinsa kovin tarkkarajaisia: toteutetussa Pear-
sonin korrelaatiotestissä näkökulmat yhteisvaihtelivat keskenään voimakkaasti. Kun vastaajana 
oleva asiakas oli arvioinut fyysisen, psykologisen, henkisen tai sosiaalisen ulottuvuuden joko 
hyväksi tai huonoksi, hän yleensä oli arvioinut vastaavasti useamman tai kaikki muutkin näkö-
kulmat samansuuntaisesti. 

Näkökulmien välinen yhteisvaihtelu oli voimakkainta jälkikäteisarvioinnin osalta. Henkinen 
ulottuvuus Pearsonin korrelaatiotestissä yhteisvaihteli sosiaalisen ulottuvuuden kanssa (0,700**), 
psykologinen ulottuvuus yhteisvaihteli henkisen ulottuvuuden (0,745**) ja sosiaalisen ulottu-
vuuden (0,586**) kanssa. Myös fyysinen ulottuvuus yhteisvaihteli henkisen (0,569**), sosiaalisen 
(0,503**) sekä myös psykologisen (0,421**) ulottuvuuden kanssa. 

Sama ilmiö lievempänä löydettiin myös tulotilanteita koskevista arvioista, joissa erityisesti 
psykologisen ja henkisen ulottuvuuden välillä esiintyi tilastollisesti merkitsevä yhteisvaihtelu 
(0,580**) sekä samoin fyysisen ja henkisen ulottuvuuden arviot vaihtelivat (0,389*) tilastollisesti 
merkitsevällä tavalla. Tulotilanteissa muiden ulottuvuuksien väliset yhteydet eivät olleet tilastol-
lisesti merkitseviä, mutta kaikkien osalta vaihtelun suunta oli sama. Ulottuvuuksien korrelaatio-
taulukko on raportin liitteenä.

Näkökulmien päällekkäisyyden tai keskinäisen rajattomuuden vuoksi niitä voidaan tulkita 
eräänlaisina toimeen tulemisen tai selviytymisen osoittimina, ei erillisinä ihmisen hyvinvoinnin 
osa-alueina. Tulkinnallisesti asiakkaat eivät ole tulleet yhteisöön yksin psykologisten syiden vuoksi, 
vaan heitä vaivaavat muutkin näkökulmat ja niihin liitettävät konkreettiset asiat. Asiakkaan ko-
kemusta värittävät useammat hyvinvoinnin ulottuvuudet yhtäaikaisesti. Keskeistä kuitenkin on, 
että mainitut näkökulmat vastaavat Rapeli-yhteisön käyttämiä koulutuksellisia kokonaisuuksia 
ja näin nämä neljä hyvin väljästi määriteltyä näkökulmaa saavat sisältönsä ryhmä- ja muiden 
istuntojen kautta.

Tässä tutkimuksessa näistä näkökulmista käytetään käsitettä ulottuvuus. Voimakkaasta 
yhteisvaihtelusta huolimatta nämä neljä ulottuvuutta valitaan tutkimuksen vaikutusten arvioin-
nin peruslähtökohdaksi, koska nämä olivat ne asiat, joita tulo-, lähtö- ja jälkikäteisarviointien 
yhteydessä on asiakkailta tiedusteltu eri vaiheissa johdonmukaisesti. 

Ulottuvuuksien välisten yhteisvaihteluiden vuoksi samaan lopputulokseen voitaisiin päästä 
ainoastaan jopa kahden tai kolmen ulottuvuuden tarkastelulla. Koska tiedossa ei ole, kuinka 
tällainen sinänsä keinotekoinen mittari jatkossa käyttäytyy, nämä kaikki ulottuvuudet pidetään 
varsinaisessa analyysissä mukana. 
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Varsinainen analyysi eli vaikutusten selvittäminen perustuu siis asiakkaiden arvioihin siitä, 
kuinka heidän hyvinvointinsa muuttuu tulotilanteen ja lähtötilanteen välillä. Vaihtelu osoittaa, 
mikäli nämä mittareiksi valitut näkökulmat ovat riittävän herkkiä, että yhteisöhoidolla on yli-
päänsä vaikutuksia asiakkaiden kokemana. Vaihtelu voi olla kahteen suuntaan, joko myönteistä 
tai kielteistä. Myönteinen vaihtelu tarkoittaa, että hoitoyhteisö on jollakin tavalla onnistunut 
helpottamaan asiakkaan kokemaa tuskaa. Kielteinen vaihtelu tarkoittaa, että yhteisö on lisännyt 
asiakkaan kokemaa tuskaa. 

Taulukossa 4 Δ¹ koostuu 62 Rapeli-yhteisön asiakkaasta ja Δ² koostuu 42 asiakkaasta. Nämä 
42 asiakasta ovat palauttaneet myös jälkiarviointilomakkeen. Analyysi toteutettiin Paired-Samples 
T-testin avulla. Parittaista T-testiä on käytetty runsaasti kahden toisistaan riippuvan muuttujan 
analysoimiseksi (esim. Heikkilä 2001; Metsämuuronen 2006). Valinnan peruste on muuttujien 
välinen ajallinen yhteys: asiakkaat ovat ottaneet kantaa samoihin asioihin hoitoon tullessaan, 
sieltä lähtiessään sekä jälkikäteen. 

Taulukossa tulo-, lähtö- ja jälkitilannetta kuvataan vastausten keskiarvioina omissa ryhmis-
sään. Testissä on laskettu muutoksen keskiarvo (Mean). Kyselylomakkeessa käytetty asteikko 
eteni huonosta kokemuksesta (= 1) hyvään (= 5). Kun muutos keskiarvona ilmaisten osoittautuu 
negatiiviseksi, tämä tarkoittaa toivottujen vaikutusten suuntaista muutosta; kun jälkimmäinen 
arviointi saa arvon, joka on enemmän kuin ensimmäisen arvioinnin tulos, muodostuu keskiarvo-
muutoksesta negatiivinen. Keskihajonta (Std.Dev.) kuvaa vastausten hajontaa kussakin ulottuvuu-
dessa. T-mean ilmaisee varsinaisen testin muutoksen suuruuden, mutta tässä yhteydessä emme 
käy läpi sen muodostumisen periaatetta. T-mean kertoo muutoksen määrästä tai suuruudesta. 
Tilastollista merkitsevyyttä kuvataan T-Sig.-arvon avulla. 

Yleisesti järjestysasteikon tasoisille muuttujille ei lasketa keskiarvoja, mutta mielipidemittauk-
sissa, josta tässäkin on kysymys, keskiarvoja käytetään yleiskuvan tai suhtautumisessa tapahtuneen 
muutoskuvan muodostamiseksi. Tässä järjestysasteikkoa tulkitaan välimatka-asteikollisena muut-
tujana, jonka lähtökohtana on, että muuttuja muodostaa mahdollisimman tasavälisen asteikon 
(Heikkilä 2001). Jotkut asiantuntijat suhtautuvat ratkaisuun kriittisesti ja jotkut myönteisesti. 
Kokonaisuutena ratkaisu on kuitenkin edellytys muutosanalyysin toteuttamiseksi.

Muutosanalyysin luottamusväliksi asetettiin 95 %:n todennäköisyys sille, että se mahtuu 
virhemarginaaliin. Mikäli T-Sig.-arvo on yhtä suuri tai pienempi kuin 0,005, havaintoparien 
välillä on  tilastollinen merkitsevyys.

Taulukko 4: analyysi Δ¹ -muutoksen ja Δ² -muutoksen voimakkuudesta ja merkitsevyydestä

Ulottuvuus
Δ¹ (n = �2) Δ² (n = �2)

Mean Std.Dev. T-mean T-Sig. Mean Std.Dev. T-mean T-Sig.

Fyysinen -0,52 0,763 -3,38 0,000** -0,13 1,017 -0,777 0,442

Psykologinen -0,85 0,973 -4,53 0,000** -0,50 1,062 -2,977 0,005*

Henkinen -0,89 1,103 -3,37 0,000** -0,63 1,314 -3,007 0,005*

Sosiaalinen -0,66 0,957 -1,55 0,000** -0,20 1,137 -1,113 0,273

Eri ulottuvuuksien muutos hoitoon tulo- ja hoidosta lähtötilanteen välillä (Δ¹) on suurinta 
henkisen ulottuvuuden (-0,9) ja psykologisen (-0,85) ulottuvuuden alueilla. Muutos toivottuun 
suuntaan havaitaan myös sosiaalisen (-0,66) ja fyysisen (-0,52) ulottuvuuden osalta. Kaikki 
havainnot ovat tilastollisesti merkitseviä. Näin tarkastellen asiakkaat, mikäli tässä yhteydessä ei 
pohdita mahdollista muiden selittävien tekijöiden läsnäoloa, vaikuttavat hyötyneen yhteisöhoi-
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dosta mainituilla ulottuvuuksilla. Asiakkaiden arviot näillä neljällä ulottuvuudella ovat heidän 
hoidosta lähtiessään paremmat kuin mitä ne olivat hoitoon tullessa.

Kun tarkastellaan muutosta tulotilanteen ja jälkikäteistilanteen (Δ²) välillä, pohditaan 
kysymystä, onko hoidolla ajallisesti pidemmälle ulottuvia vaikutuksia. Ovatko asiakkaat hyöty-
neet hoidosta niin, että myönteiset vaikutukset ovat havaittavissa pidemmällä ajalla hoitojakson 
päätyttyä? Puoli vuotta hoidon päättymisen jälkeen myönteisiä vaikutuksia on henkisellä (-0,63) 
ulottuvuudella sekä myös psykologisella (-0,50) ulottuvuudella. Myös fyysisellä ja sosiaalisella 
ulottuvuudella asiakkaiden tilanne oli parempi kuin hoitoon tullessa, mutta nämä vaikutukset 
ovat laimenneet siinä määrin, että tulos voi olla seurausta sattumasta. Erityisesti psykologisella 
ja henkisellä ulottuvuudella puolen vuoden tilanteessa suotuisat vaikutukset ovat säilyneet. 

Koko aineistosta puuttuu 20 havaintoyksikköä jälkiarvioinnin osalta. Nämä henkilöt eivät ole 
palauttaneet jälkiarviointilomaketta. Koska henkilöt muodostavat peräti 30 % koko aineistosta, 
on pohdittava kysymystä, kuinka tämä joukko on valikoitunut. Kolmanneksen valikoituminen 
voi merkitä sitä, että edellä esitetty myönteinen Δ²-muutos on yliampuva, jolloin todellisuudessa 
suotuisat vaikutukset olisivat pienemmät tai niitä ei olisi lainkaan. On myös mahdollista, että va-
likoituminen johtaa alimitoitettuun arvioon, jolloin todetut vaikutukset olisivat merkittävämmät. 
Tällöin asiakkaat ovat saattaneet katsoa vastaamisen tarpeettomaksi. Tästä syystä seuraavassa 
esitetään vertailu koko tutkimusjoukon vaikutusten ja tämän Δ²-muutoksen ulkopuolelle jääneen 
ryhmän (kato) osalta.

TaulukkO 5. Δ¹ -muutoksen vertailu koko tutkimusjoukon (n = 62) ja Δ²-muutosanalyysiin osallistumattomien 
(n = 20) kesken

Ulottuvuus
Δ¹ (n = �2) Δ¹ (n = 20)

Mean Std.Dev. T-mean T-Sig. Mean Std.Dev. T-mean T-Sig.

Fyysinen -0,52 0,763 -3,38 0,000** -0,59 0,666 -4,16 0,000**

Psykologinen -0,85 0,973 -4,53 0,000** -1,18 1,097 -5,05 0,000**

Henkinen -0,89 1,103 -3,37 0,000** -0,91 1,192 -3,58 0,002**

Sosiaalinen -0,66 0,957 -1,55 0,000** -1,00 1,155 -4,06 0,001**

Fyysisen ja henkisen ulottuvuuden muutos sijoittuu Δ²-analyysiin osallistumattomien ryhmäs-
sä varsin samalle tasolle Δ¹-ryhmän muutoksen kanssa. Jälkikäteiskyselyyn osallistumattomat 
henkilöt ovat arvioineet hyvinvointiaan näillä ulottuvuuksilla samalla tavalla. Sen sijaan psyko-
loginen ja sosiaalinen muutos poikkeavat näiden ryhmien välillä. Jälkikyselyyn vastaamattomien 
asiakkaiden muutos psykologisella ja sosiaalisella ulottuvuudella lähtötilanteessa on vahvempi 
kuin koko tutkimusjoukossa. Näin voidaan olettaa, että aiemmin kuvattu muutos toivottuun 
suuntaan todellisuudessa olisi isompi kuin nyt koko joukkoa koskevana tuloksena esitettiin. 
Tiedon perusteella, huolimatta suurehkosta vastaamatta jättäneiden joukosta, ei ole syytä epäillä 
valikoitumisen aiheuttaneen todellisuutta positiivisempaa tulosta. 

Havaintojen merkittävyyttä tarkastellaan tarkemmin pohdinta-osiossa , esimerkiksi sosiaali-
sen ulottuvuuden vaikutusten ja hoitomallin lähtökohtaisen perusajatuksen suhteena. Kokoavasti 
nyt tarkastellun neljän ulottuvuuden perusteella havaittiin siis sellaisia myönteisiä vaikutuksia, 
jotka olivat vahvimmillaan hoidon lopettamisen aikaan, mutta osa näistä laimeni asiakkaiden siir-
ryttyä elämään omaa elämäänsä. Havainnot koskevat koko aineistoa keskimääräisellä tasolla.
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Sukupuoli ja vaikutukset

Taustamuuttujien (mm. ikä, siviilisääty, asumismuoto, työvoimaan kuuluminen) ja todettujen 
vaikutusten välillä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä. Vain sukupuoli määritti suotuisia vaiku-
tuksia. Muutos lähtötilanteeseen (Δ¹) nähden oli yhtä voimakasta molempien sukupuolten osalta, 
eikä näin ollen erittelyä miesten ja naisten vaikutuksista esitetä tässä. Sen sijaan jälkiarviointiin 
yllettäessä miesten ja naisten muutoksen keskiarvot poikkeavat toisistaan. 

Taulukossa on eritelty jälkiarviointilomakkeen palauttaneet miehet ja naiset omiksi ryh-
mikseen Δ²-vaikutusten selvittämiseksi. Miehiä jälkiarvioinnin palauttaneista oli 19 ja naisia 21. 
Naiset ovat osallistuneet tähän arviointiin miehiä useammin: tutkimusjoukossa olevista naisista 
lomakkeen palautti 63 prosenttia ja miehistä ainoastaan 37 prosenttia. Yhteensä jälkiarviointiin 
osallistui koko tutkimusjoukosta 49 prosenttia.

TaulukkO 6. Muutos tulotilanteen ja jälkiarviointitilanteen välillä sukupuolten mukaan

Ulottuvuus, Δ²
Miehet (n = 1�) Naiset (n = 21)

Mean Std.Dev. T-mean T-Sig. Mean Std.Dev. T-mean T-Sig.

Fyysinen -0,05 0,848 -0,27 0,790 -0,75 1,017 -0,777 0,463

Psykologinen -0,42 1,017 -1,80 0,088 -2,34 1,062 -2,977 0,003*

Henkinen -0,47 1,172 -1,76 0,095 -2,41 1,314 -3,007 0,003*

Sosiaalinen -0,37 1,165 -1,38 0,185 -0,20 1,137 -1,113 0,847

Naisilla oli koettujen vaikutusten muutos suurempi kuin miehillä. Naisten keskuudessa henkisellä 
(-2,34) ja psykologisella (-2,41) ulottuvuudella muutos on huomattavasti vahvempi verrattuna 
koko Δ²-asetelman vastaavaan muutokseen (vrt. edelliseen taulukkoon). 

Myös miesten osalta vaikutukset ovat odotetun suuntaisia, mutta voimakkuudeltaan laimeam-
pia. Tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä ei voida tehdä. Miesten keskuudessa lähtötilanteen 
myönteiset vaikutukset eivät näyttäisi kantaneen (tilastollisesti) merkitsevällä tavalla yhdenkään 
ulottuvuuden osalta.

Miesten keskuudessa on kuitenkin poikkeama sosiaalisella ulottuvuudella edellisen havain-
non muodostamaan linjaan nähden. Sosiaalisen ulottuvuuden muutos miesten keskuudessa 
(miesten keskiarvo -0,37 ja naisten keskiarvo -0,20) oli naisia suurempi, ja näin miesten arviot 
olivat naisten arvioita myönteisemmät. Tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta se on kuiten-
kin yllättävä, kun huomioidaan aiemmin kuvattu mittarin eri ulottuvuuksien välinen voimakas 
yhteisvaihtelu.

Naisiin rajautuvat psykologisen ja henkisen ulottuvuuden vaikutukset saattavat olla seurausta 
valikoitumisesta. Zilbermanin, Tavaren, Blumen ja el-Guebalyn (2003) mukaan naiset kärsivät 
riippuvuusongelmien yhteydessä voimakkaammista psykiatrisesta oireilusta, erityisesti masen-
nuksen korkeammasta esiintyvyydestä. Heidän mukaansa naiset oirehtivat hoitoon tullessaan 
miehiä enemmän ja tämä saattaa johtaa tulkitsemaan miesten hoitovastetta naisten hoitovasteeseen 
nähden huonommaksi (Zilberman, Tavares, Blume & el-Guebaly 2003). Tutkimuksen mukaan 
naisten ongelmat ovat joko miehiin nähden merkittävämpiä tai naiset hakeutuvat hoitoon miehiä 
myöhemmin ja tämä aiheuttaa valikoitumista muutosanalyysissä siinä määrin, että on perusteltua 
epäillä naisten parempaa hoitovastetta valikoitumisen aiheuttamaksi. 

Satre, Metens ja Constance (2004) raportoivat alkoholiriippuvuuden hoito-ohjelmien yhtey-
dessä sukupuoleen sidoksissa olevia vaikuttavuuseroja. Ryhmä tutki erityisesti vanhempia (55–77-
vuotiaita) koehenkilöitä. 92 asiakkaan aineistossa naiset nimenomaisesti hakeutuivat miehiä 
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myöhemmin hoitoon. Hoidon tarpeen kehittymistä ja hoitoon hakeutumista mitattiin alkoholin 
kulutusmäärien kehityksellä. Tavanomaisten taustamuuttujien vakioinnin jälkeen tutkimusryh-
mä todentaa naisten miehiä paremmat vaikutukset puolen vuoden jälkiarvioinnin yhteydessä. 
Johtopäätöksenä todettiin naisten parempi vaste hoitoon heidän myöhäisemmän hoitoon tulonsa 
tai myöhäisemmän hoitoon kiinnittymisensä johdosta (Satre Mertens & Weisner 2004).

Aineisto ei mahdollistanut valikoitumisen aiheuttaman mahdollisen vääristymän analysoi-
mista. Miesten naisia heikompi hoitovaste tässä aineistossa saattaa selittyä naisten myöhäisem-
mällä hoitoon tulolla. 

Edelleen yleisessä keskustelussa naissukupuoleen liitetään eräänlainen ”kulttuurin kannat-
telijan” rooli. Naisten ajatellaan olevan tässä mielessä miehiä perinteisempiä, ja kulttuurin kan-
nattelu tapahtuu nimenomaan sosiaalisen verkottuneisuuden ansiosta. Miesten suurempi muutos 
toivottavaan suuntaan nimenomaan sosiaalisella ulottuvuudella tekee havainnon kiinnostavaksi. 
Tilastollisesti heikotkin havainnot voivat olla merkityksellisiä, joskin tällaiset johtopäätökset ovat 
luonteeltaan tulkinnallisia. 

Hoidon kesto, intensiteetti ja vaikutukset

Rapelin asiakkaat olivat hoidossa keskenään eripituisen ajanjakson (hoidon kesto), ja tämän ajan-
jakson sisällä he ovat osallistuneet hoitoon ja hoitoryhmiin tiheämmin tai harvemmin (hoidon 
intensiteetti). Hoidon kesto koostuu hoitopäivistä, jotka eivät välttämättä ole peräkkäisiä päiviä. 
Hoidon intensiivisyydellä tarkoitetaan muodostunutta hoitopäivien lukumäärää yhtä asiakasta 
kohden keskimääräisellä tasolla ilmaisten. Hoidossaolopäivät sekä hoitojakson pituus aineistossa 
on kirjattu luokiteltuna, ei toteutuneina hoitopäivien lukumäärinä, ja tämä osaltaan rajoittaa 
analyysimahdollisuuksia. Keskiarvovertailu olisi tässä kuvaannollisin tapa, mutta kirjauskäytäntö 
ei sitä nyt mahdollistanut.

Asiakkaista 52 prosenttia (n = 44) oli hoidossa alle kahden viikon mittaisen jakson (hoidon 
kesto). Asiakkaista 30 prosenttia (n = 25) hoidon kestoksi muodostui kahdesta viikosta neljään 
viikkoon. Loput 12 prosenttia (10) olivat hoidossa yli neljän viikon ajan. Nämä 79 vastaajaa ovat 
niitä, jotka ovat osallistuneet myös lähtöarvioon.

Rapelin kaikista asiakkaista 54 prosenttia (n = 46) osallistui Rapelin toimintaan enintään 
yhdeksänä päivänä. 37 prosenttia (n = 30) osallistui hoitoon vähintään 10 päivänä, mutta enin-
tään 19 päivänä. 10 prosenttia (n = 9) osallistui toimintaan vähintään 20 hoitopäivän ajan. Näis-
sä tiedoissa ovat mukana myös ne asiakkaat, joiden lähtöarviointi on jäänyt syystä tai toisesta 
toteuttamatta. 

Tietojen mukaan hoidon intensiteetti eli läsnäolopäivien kertymä koko hoitojakson aikana 
vaihteli asiakkaittain varsin paljon. Hoitojakson kesto tai hoidon intensiteetti eivät olleet tilastolli-
sesti merkitsevässä yhteydessä asiakkaiden tulotilannetta kuvaavien hyvinvoinnin ulottuvuuksien 
kanssa, vaikka aineistosta löytyikin negatiivinen yhteisvaihtelu. Ainoa tilastollisesti merkitsevä 
yhteisvaihtelu esiintyi henkisen ulottuvuuden ja hoitojakson keston suhteen (0,022*). Mikäli asia-
kas arvioi henkisen hyvinvointinsa huonoksi, hoitojakso muodostui näiden asiakkaiden osalta 
pidemmäksi. Heikkoa yhteisvaihtelua saattaa selittää aiemmin kuvattu asiakkaiden lähtötason 
ja saavutetun tason epäsuhta. Asiakkaat eivät ole samalla viivalla tullessaan, eikä näin ollen tar-
vittavan hoidon kesto tai intensiivisyys ole helposti ennakoitavissa. 

Sen sijaan muutoksen (Δ¹ ja Δ²) ja hoidon pituuden ja intensiteetin suhteen yhteisvaihtelua 
esiintyi: asiakkaiden hoitojakson keston kasvaessa lähtötilanteen perusteella havaittu muutos 
(Δ¹) vahvistui psykologisella (0,460**) ja henkisellä (0,397**) ulottuvuudella. Näin hoidon keston 
lisääntyessä muutos hyvinvoinnin psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella näyttäisi vahvistuvan 
toivottuun suuntaan. Samoin intensiteetin osalta niillä asiakkailla, jotka osallistuivat hoitoon muita 
tiiviimmin, myös muutos lähtötilanteessa psykologisella ulottuvuudella osoittautui paremmaksi 



��

Osa II   Yhteisöllisen avohoidon vaikutukset rahapeliongelmaisten kokemina

Stakes, Raportteja 12/2008

(0,381**). Samoin intensiivisemmin hoitoon osallistuneet asiakkaat kuvasivat henkisen ulottu-
vuuden muutoksen paremmaksi (0,317*). 

Kun tarkastellaan hoidon kestoa ja intensiteettiä yhdessä, havainto tähdentää kysymystä 
hoitojakson pituudesta myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi. Tulotilanne ei sinänsä anna 
perusteita optimaalisen hoidon pituuden tai intensiivisyyden määrittelylle, mutta hyvinvoinnissa 
tapahtuvien muutosten suhteen hoitojakson pituudella ja intensiteetillä on keskeinen sija. 

Korrelaatioiden vahvuudesta päätellen erityisesti hoitojakson pituus selittää muutosta enem-
män kuin sen intensiteetti. Tämä puolestaan tähdentää hoidon keston merkitystä tavoiteltavien 
vaikutusten kannalta, koska näyttää siis siltä, että pidempään hoitoyhteisössä olleet ovat hyötyneet 
hoidosta muita enemmän. 

Aiemmin mainitun Satren ym. (2004) mukaan alkoholiriippuvuuden hoidossa hoidon 
ajallinen kesto ennakoi hoidon vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti puolen vuoden 
jälkiarvion ja hoidon keston välistä yhteyttä. Hoidon kesto oli ainoa merkitsevä muuttuja hoidon 
vaikutusten suhteen, mutta tämä vaikutus oli merkitsevä vain miesten osalta, ei naisten osalta 
(Satre, Mertens & Weisner 2004, 640–641). 

Tässä aineistossa puolen vuoden jälkiarviointiin perustuvan muutoksen (Δ²) ja hoidon 
pituuden ja intensiivisyyden välillä ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä koko aineiston tasol-
la tarkasteltuna. Sen sijaan henkisellä ulottuvuudella Δ²-muutos yhteisvaihteli hoidon keston 
(0,481*) ja intensiivisyyden (0,482*) osalta erityisesti miesten keskuudessa, samoin kuten Satren 
ym. aineistossa. Naisten osalta tätä yhteisvaihtelua ei havaittu. Näyttää siltä, että hoidon kesto ja 
intensiivisyys ovat miehille merkityksellisiä, erityisesti kun tarkastellaan pysyvämmän muutoksen 
aikaansaamista.

Naisten keskuudessa pysyvämmän muutoksen osalta hoidon kestolla ja intensiivisyydellä 
ei ollut vastaavaa yhteyttä, sen sijaan hoidon kestolla oli merkitystä psykologisen (0,579**) ja 
henkisen (0,517**) hyvinvoinnin tuottajana.

Erityisesti vaikutukset miesten osalta näyttävät siis olevan yhteydessä hoidon kestoon. Tästä 
syystä jälkiarviointiin osallistuneet miehet ryhmiteltiin uudelleen hoidon keston perusteella. 
Seuraavassa taulukossa pitkä hoito tarkoittaa yli kahden viikon mittaista hoitojaksoa ja lyhyt 
hoito tätä lyhyempää hoitojaksoa.

TaulukkO 7. Miesten ja naisten vaikutukset ulottuvuuksilla eriteltynä pitkän ja lyhyen hoidon läpikäyneisiin

Ulottuvuus

Miehet (n = 1�) Naiset (n = 21)

Lohko
Δ² (lohko)

Lohko
Δ² (verrokki)

Mean Std.Dev. T-Sig. Mean Std.Dev. T-Sig.

Fyysinen

Pitkä 
(n = 9)

0,111 0,601 0,594

Pitkä
(n = 12)

-0,333 1,435 0,438

Psykologinen -0,556 0,882 0,095 -0,833 1,337 0,054

Henkinen -1,222 0,972 0,005* -1,083 1,730 0,053

Sosiaalinen -0,667 1,225 0,141 -0,333 1,371 0,417

Fyysinen

Lyhyt 
(n = 10)

-0,182 0,982 0,553

Lyhyt
(n = 9)

0,000 0,707 1,000

Psykologinen -0,273 1,104 0,432 -0,222 0,667 0,347

Henkinen 0,200 0,919 0,509 -0,333 0,866 0,282

Sosiaalinen -0,091 1,044 0,779 0,333 0,500 0,081
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Yli kahden viikon mittaisessa hoidossa olleita miehiä oli yhdeksän ja naisia vastaavasti 12. Alle 
kahden viikon mittaisella hoitojaksolla puolestaan oli 10 miestä ja yhdeksän naista. Kun tarkas-
tellaan pidempään hoidossa olleiden miesten vaikutuksia suhteessa pitkään hoidossa olleiden 
naisten vaikutuksiin, muodostuvat miesten vaikutukset myönteisemmiksi kuin naisten. Tämä 
pätee hyvinvoinnin henkisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella. Henkisen ulottuvuuden muutos on 
aineistossa tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan lyhyellä hoitojaksolla olleiden miesten ja naisten 
osalta keskiarvojen vertailussa ei vastaavaa muutosta ole havaittavissa.

Tulos täsmentää aiemmin kuvattua näkemystä naisten suotuisammista vaikutuksista ja 
miesten vaikutusten laimeudesta. Niiden miesten osalta, joilla hoitojakso muodostui muita 
pidemmäksi, vaikutukset psykologisella, henkisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella vahvistuivat. 
Lyhyen aikaa hoidossa olleiden miesten keskuudessa ne laimenivat. 

Myös naisten osalta psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella tarkastellen hoitojakson 
pituudella on merkitystä, koska vaikutukset ovat näin tarkastellen suuremmat. Havainto sisältyy 
kuitenkin virhemarginaalin sisälle.

Verrattaessa vielä (suhteellisen) pitkällä hoitojaksolla olleita miehiä ja naisia keskenään, 
vaikuttaa henkinen ja sosiaalinen ulottuvuus kehittyneen miesten osalta suotuisammin kuin 
naisten osalta. Jo aiemmin havaittu miesten toipuminen erityisesti sosiaalisella ulottuvuudella 
on tässä vain vahvistunut. Sen sijaan psykologisella ulottuvuudella naiset arvioivat toipumisensa 
merkittävämmäksi kuin miehet. 

Tässä tarkastelussa aineiston pienuus tuo jo rajoitteita. Jälleen uudelleen luokiteltuna niin, että 
mukaan otetaan ne miehet ja naiset, joiden hoitojakson pituus oli vähintään 20 päivää, erityisen 
pitkän hoitojakson luokkaan sijoittuvien viiden miehen osalta myös psykologinen ulottuvuus 
kääntyy tilastollisesti merkitseväksi. Naisten osalta vastaavaa havaintoa ei voida tehdä. Tämän 
perusteella voidaan havaita suotuisia vaikutuksia niiden miesten osalta, joiden hoitojakso on 
muodostunut pitkäksi, erityisesti henkisellä ulottuvuudella (tilastollisesti merkitsevä) sekä myös 
sosiaalisella ulottuvuudella, jota käsiteltiin jo aiemmin.

Kokoavasti voidaan olettaa myös kansainvälisten alkoholiriippuvuutta koskevien tutkimusten 
suuntaisesti, että miesten keskuudessa suotuisat vaikutukset ovat yhteydessä hoitojakson pituuteen. 
Pidemmäksi kasvava hoitojako merkitsee vahvempia vaikutuksia. Sen sijaan naisten keskuudessa 
hoitojakson pituudella ei ole vastaavaa, yhtä painavaa merkitystä, joskin vaikutukset hoitojakson 
pidentyessä heidänkin osaltaan ovat samansuuntaisia. 

Vaikutus pelaamiseen

Edellä vastattiin kysymykseen, onko hoidolla vaikutuksia neljällä hyvinvoinnin ulottuvuudella 
tarkasteltuna. Tällaiset vaikutukset ovat luonteeltaan kokemuksellisia, ja kokemus saattaa vaihdella 
päivästä toiseen. Tästä syystä seuraavassa selvitetään, minkälainen yhteys koetuilla vaikutuksilla 
on pelaamiseen ja siinä havaittavaan muutokseen. 

Pelaamista koskevien vaikutusten selvittämiseksi tarkastellaan ensin pelikäyttäytymisen 
muutosta sinänsä. Kuvataan, mitä Rapelissa asioineet ovat pelanneet ja kuinka heidän pelaami-
sensa on muuttunut ennen Rapeliin tuloa ja sen jälkeen. Kuvauksen jälkeen pyritään osoittamaan, 
missä määrin tuo mahdollinen pelikäyttäytymisen muutos on yhteydessä hoidon koettuihin vai-
kutuksen muutokseen neljällä ulottuvuudella. Pelaamista koskeva erittely perustuu yksinomaan 
hoitoaineistoista poimittuihin tietoihin sekä asiakkaille esitettyihin suoriin pelaamista koskeviin 
kysymyksiin.

Jälkiarviointiin osallistuneet vastaajat (n = 44) ovat ottaneet kantaa siihen, missä määrin ja 
kuinka heidän pelaamisensa on muuttunut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Asiaa suoraan 
tiedusteltuna 46 prosenttia (n = 20) arvioi heidän suhteensa pelaamiseen muuttuneen joko täysin 
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tai vähintäänkin paljon. 43 prosenttia (n = 19) asiakkaista puolestaan arvioi suhtautumisessaan 
peleihin tapahtuneen muutosta jossain määrin. 11 prosenttia (n = 5) arvioi suhtautumisensa 
pelaamiseen joko muuttuneen vain vähän tai muutosta ei ole tapahtunut lainkaan. Vastausten 
perusteella noin puolet arvioi, että heidän suhtautumisessaan pelaamiseen on tapahtunut mer-
kittävä muutos. 

Näistä vastaajista 76 prosenttia (n = 32) ilmoitti myös käytännössä onnistuneensa vähen-
tämään pelaamistaan. Sen sijaan vain 16 prosenttia (n = 7) ilmoitti lopettaneensa pelaamisen 
kokonaan. 7 prosenttia (3) ilmoitti, ettei pelikäyttäytymisessä ole tapahtunut muutosta, ja samoin 
7 prosenttia (n = 3) ilmoitti pelaamisen lisääntyneen hoidon aikana tai välittömästi sen jälkeen. 
Vastaajat, joiden pelaamisessa ei ole tapahtunut muutosta tai pelaaminen on lisääntynyt, olivat 
kaikki naisia.

Asiakkaiden näkemykset pelaamisestaan vaikuttavat myönteisiltä. 90 prosenttia jälkiarvi-
ointiin osallistuneista oli sitä mieltä, että heidän suhtautumisensa pelaamiseen on muuttunut, ja 
näistä asiakkaista 76 prosenttia ilmoitti myös onnistuneensa vähentämään pelaamistaan. Toisaalta 
ainoastaan 16 prosenttia ilmoitti lopettaneensa pelaamisen.

Hoitoaineistosta ei selviä, kuinka asiakkaat ovat asettaneet tavoitteensa pelaamisen muu-
toksen suhteen. Huotari (2007) painottaa Sosiaalipedagogiikan säätiön koulutuksellisen toipu-
misprojektin arviointiraportissaan tavoitteiden määrittelyn ongelmallisuutta. Hänen mukaansa 
osa asiakkaista ihmetteli, kuinka vähän pelaamisen kertakaikkisesta lopettamisesta puhutaan 
(Huotari 2007). Toisaalta pelikäyttäytymistä koskevat tavoitteet voivat vaihdella samalla tavalla 
kuin elämäntilannetta koskevat arviot. Joillekin totaalikieltäytyminen ei ole tavoite, mutta käytän-
nössä ainoa mahdollisuus parantaa elämäntilannetta. Joillekin puolestaan totaalikieltäytyminen 
edustaa ainoaa järkevää tietä, mutta käytännössä eteneminen tavoitetta kohden voi tapahtua 
vaiheittain.

Pelaamista koskevaa muutosta selvitetään tässä hoitoaineistojen tietojen perusteella. Pe-
laamista on tiedusteltu tulotilanteessa sekä jälkiarvioinnin yhteydessä, mutta lähtötilanteessa 
pelaamista koskevia tietoja ei tiedusteltu. Pelikäyttäytymistä voidaan selvittää tulotilanteen ja 
jälkiarvioinnin välillä tapahtuvan muutoksen analyysina.

Pelaamista koskevat kartoitukset on toteutettu varsin yksityiskohtaisen, eri pelimuotoja 
koskevan luettelon avulla. Luettelossa on mainittu 16 erilaista pelimuotoa lotosta laittomiin peli-
luoliin saakka. Luettelo on laadittu hoidolliseen käyttöön, ei varsinaisesti tutkimuksellisen mate-
riaalin tuottamiseen. Asiakkaat ovat ottaneet kantaa näiden eri pelimuotojen osalta ensisijaisen, 
säännöllisen ja satunnaisen pelaamisensa osalta. Tulokseksi on saatu varsin moneen suuntaan 
aukeava tietomatriisi kolmessa erilaisessa pelaamisen orientaatiossa. Merkintä hoitoaineistossa 
tarkoittaa valintaa näiden kolmen orientaation välillä. Mikäli valintaa ei ole tehty, asiakas ei pelaa 
kyseistä peliä. 

Taulukkoon 8 on koottu asiakkaiden pelaamista koskeva tieto niin kuin se hoitoaineistoon 
on kirjattu. Kussakin orientaatiossa (ensisijainen, säännöllinen ja satunnainen pelaaminen) on 
kirjattu osumien lukumäärä. Osumien määrä ilmaisee, kuinka monta asiakasta on pelannut 
tiettyä pelimuotoa missäkin orientaatiossa. Osumien viereen kirjatut prosenttiosuudet merkit-
sevät vastaajien (n = 44) yhteen laskettujen osumien osuutta kussakin peliorientaatiossa. Näin 
voidaan tarkastella eri pelien pelaamista tai ensisijaisuutta suhteessa muihin peleihin, ennen 
hoitoon tuloa ja sen jälkeen. 
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TaulukkO 8. Jälkiarviointiin (n = 44) osallistuneiden pelikäyttäytymisen muutos hoitoon tullessa ja ½ vuoden tilanteissa (osumat, %-osuudet 
kaikkien tutkittujen yhteen laskettujen osumien määrästä)

Pelaamismuoto

Pelaaminen tullessa (n = ��) Pelaaminen 1/2 vuoden jälkeen (n = ��)
Ensisijaisesti Säännöllisesti Satunnaisesti Ensisijaisesti Säännöllisesti Satunnaisesti

Osumia %-
osuus

Osumia %-
osuus

Osumia %-
osuus

Osumia %-
osuus

Osumia %-
osuus

Osumia %-
osuus

Rahapeliautomaatit 32 72,7 4 9,1 7 15,9 13 29,5 6 13,6 10 22,7
Pelaaminen kasinolla 7 15,9 2 4,5 11 25,0 1 2,3 0 0,0 4 9,1
Nettipelit 4 9,1 1 2,3 1 2,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Vedonlynti Ahvenan-
maalle (PAF)

3 6,8 1 2,3 2 4,5 0 0,0 0 0,0 2 4,5

Pelinhoitajan pöytäpeli 2 4,5 3 6,8 10 22,7 0 0,0 0 0,0 5 11,4
Veikkauksen vedon-
lyönti

2 4,5 5 11,4 11 25,0 1 2,3 1 2,3 4 9,1

Joku muu peli 1 2,3 0 0,0 0 0,0 1 2,3 1 2,3 5 11,4
Raaputusarvat 1 2,3 4 9,1 31 70,5 0 0,0 1 2,3 12 27,3
Vakioveikkaus 1 2,3 5 11,4 9 20,5 0 0,0 4 9,1 5 11,4
Vedonlynti ulkomailla 1 2,3 0 0,0 2 4,5 0 0,0 0 0,0 1 2,3
Finntoton toto raveista 0 0,0 2 4,5 7 15,9 0 0,0 1 2,3 2 4,5
Lotto/Jokeri/Viking 0 0,0 18 40,9 16 36,4 1 2,3 10 22,7 14 31,8
Veikkauksen päivit-
täisarvonnat

0 0,0 8 18,2 13 29,5 1 2,3 1 2,3 6 13,6

Veikkauksen raviveik-
kaus

0 0,0 4 9,1 7 15,9 0 0,0 2 4,5 5 11,4

Veikkauksen TV-pelit 0 0,0 1 2,3 4 9,1 0 0,0 0 0,0 3 6,8
Yks. vedonlyönti tai 
korttipeli rahapanok-
sin

0 0,0 0 0,0 9 20,5 1 2,3 0 0,0 1 2,3

Määrällisesti ensisijaisena pelimuotona oli rahapeliautomaattien käyttäminen. 73 prosenttia 
(n = 32) asiakkaista pelasi rahapeliautomaatteja hoitoon tullessa. Puolen vuoden tilanteessa 30 
prosenttia (n = 13) pelasi rahapelejä ensisijaisesti, mutta rahapeliautomaattien säännöllinen tai 
satunnainen pelaaminen näyttää hieman lisääntyneen. Toiseksi suurimman osuuden muodostaa 
kasinopelaaminen. 16 prosenttia (n = 7) kasinolla tullessa pelaavista vain yksi ilmoitti pelaavansa 
edelleen kasinolla jälkiarvioinnin aikaan. Poikkeuksellisesti rahapeliautomaatteihin nähden ka-
sinolla pelaaminen ei muuttunut säännölliseksi tai satunnaiseksi pelaamiseksi. Netissä pelaavia 
jälkiarviointiin osallistuneista oli neljä (9 %), mutta nettipelaamisen osuus puuttui jälkiarvioinnin 
peliluettelosta hoitoaineistossa. Nämä kolme mainittua ryhmää muodostavat yli 90 prosenttia 
ensisijaisen pelaamisen muodoista hoitoon tulotilanteen mukaan.

Myös Ahvenanmaan vedonlyöntitoimiston sekä pelinhoitajan ylläpitämän pöytäpelaamisen 
osuudet ovat vähentyneet. Sen sijaan, kun tarkastellaan tavanomaisempien pelien, esimerkiksi 
loton ja jokerin, pelaamista sekä päivittäisarpojen ostamista, nämä ovat puolestaan lisääntyneet 
ensisijaisena pelimuotona. Asiakkaat vaikuttavat jossain määrin siirtyneen pelaamaan tavanomai-
semmiksi luonnehdittuja pelejä. Sama havainto voidaan tehdä säännöllisen pelaamisen osalta. 
Toisaalta siirtyminen eri pelimuotojen välillä ei ole runsasta, koska osumien määrät eivät ole 
kasvaneet. Pikemminkin pelaaminen tällä tasolla tarkastellen on tosiasiallisesti vähentynyt. 

Edellinen pitää paikkansa osumien lukumääräisellä tasolla koko aineistossa, mutta ei täs-
mällisesti ottaen anna vielä vastausta siihen, millä tavalla pelaamisen muutos on yhteydessä 
hoitoon liittyviin tekijöihin. Tämän vuoksi pelikäyttäytymisen muutosta tarkastellaan neljässä 
lohkossa: Lohkon A muodostavat ne henkilöt, jotka eivät ole pelanneet mitään pelejä tullessaan, 
eivätkä he pelaa mitään myöskään puolen vuoden jälkiarvion yhteydessä. Lohkoon B sijoittuvat 
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ne asiakkaat, jotka ovat pelanneet hoitoon tullessaan, mutta pelaaminen on loppunut ennen 
jälkiarviointia. Lohkossa C asiakkaat eivät ole lopettaneet pelaamistaan ja he myös jatkavat sitä 
jälkiarvion aikaan. Lohkossa Dvoi olla asiakkaita, jotka eivät ole pelanneet tullessaan, mutta itse 
asiassa ovat aloittaneet pelaamisen jälkiarviointiin mennessä. 

Silloin kun tarkastellaan vaikkapa ensisijaista pelaamisen orientaatiota, lohkoon A kuuluvat 
asiakkaat eivät välttämättä ole täysin pelaamatta lohkoon A sijoittumisestaan huolimatta, koska 
he voivat pelata jotakin peliä joko säännöllisesti tai satunnaisesti. Lohkoon B kuuluvat asiakkaat 
eivät välttämättä ole lopettaneet muuta kuin ensisijaisen pelaamisen. He ovat saattaneet siirtyä 
toiseen pelaamista koskevaan orientaatioon. Lohkon C asiakkaat voivat olla lopettaneet jonkin 
pelimuodon, vaikka heidän pelaamisensa jatkuu esim. säännöllisenä kuten hoitoon tullessakin. 
Lohkoon D kuuluvat asiakkaat eivät välttämättä ole vain aloittaneet pelaamistaan, vaan pelaamisen 
lisääntyminen voi olla seurausta toisen pelimuodon loppumisesta. 

Järjestely vaikuttaa monimutkaiselta, mutta mahdollistaa aineiston aukottoman erittelyn. 
Edellä esitetyt eri pelimuotojen ennen ja jälkeen -tiedot (taulukko 8) muunnettiin binaarisiksi 
muuttujiksi. Toiseksi jatkokäsittelyn kannalta eri pelimuodot jouduttiin luokittelemaan uudelleen 
luokkien havaintojen pienen lukumäärän vuoksi. Rahapeliautomaatteja pelaavista muodostettiin 
oma luokka, ja muita pelimuotoja pelaavat ovat omana luokkanaan. 

Ryhmittelyn (A, B, C ja D) jälkeen siirrytään analysoimaan kutakin lohkoa erikseen ja tarkas-
tellaan lohkojen välistä hyvinvoinnin muutoksen vaihtelua ulottuvuuksilla. Tarkastellaan, liittyykö 
hyvinvoinnin muutos ulottuvuuksilla myös pelaamista koskevaan käyttäytymisen muutokseen. 

Tässä esitetään Δ²-muutosten keskiarvot kussakin lohkossa erikseen ja muutos suhteutetaan 
jäljelle jäävien vastaavaan muutoksen keskiarvoon sekä esitetään keskihajonnat ja parittaisen 
T-testin merkitsevyydet. Taulukossa 9 on ryhmitelty asiakkaiden muutosten keskiarvot hyvin-
voinnin ulottuvuuksilla kussakin ryhmässä pelikäyttäytymisen suhteen (A, B ja C) ensisijaisen 
pelaamisen osalta.
Jälkiseurantaan osallistuneista 71 prosenttia (n = 30, lohkot B ja C yhteensä) pelasi rahapeliauto-
maatteja hoitoon tullessaan ja peräti 97 prosenttia (n = 40, lohkot B ja C yhteensä) pelasi muita 
pelejä hoitoon tullessaan. Asiakkaat ovat siis pelanneet sekä rahapeli-automaatteja että muita 
pelejä. Ensisijaisen pelaamisen orientaatiossa ei ollut yhtään sellaista asiakasta, joka olisi aloittanut 
pelaamisensa hoitoon tulon jälkeen (D) rahapeliautomaattien tai muidenkaan pelien osalta.

Rahapeliautomaattien pelaamisen lopettaneita oli 44 prosenttia (n = 18, lohko B) ja jälkiar-
viointiin osallistuneista 27 prosenttia (n = 12, lohko C) pelasi edelleen rahapeliautomaatteja myös 
hoidon jälkeen. Muiden pelien osalta jälkiarviointiin mennessä oli lopettanut pelaamisensa 85 
prosenttia (n = 35, lohko B) ja vain 12 prosenttia (n = 5, lohko C) jatkoi pelaamista jälkiarvioinnin 
aikaan. Rahapeliautomaattien pelaamista ensisijaisena peliorientaationa jatkettiin jälkiarvioinnin 
aikaan huomattavasti useammin kuin muiden pelien pelaamista. 

Hyvinvoinnin muutos rahapeliautomaattien pelaamisen lopettaneiden keskuudessa jää 
voimakkuudeltaan verrokkiryhmää pienemmäksi. Sosiaalinen ulottuvuus arvioitiin jopa huo-
nommaksi kuin tullessa. Vastoin odotusta näyttäisi, että koettu hyvinvoinnin muutos ei ole 
yhteydessä varsinaiseen pelikäyttäytymisen muutokseen tässä ryhmässä. On mahdollista, että 
ryhmään kuuluvat henkilöt jatkavat pelaamista edelleen joko säännöllisesti tai satunnaisesti. 
Toisaalta on myös mahdollista tulkita, että pelaamisen lopettaminen ei aina merkitse hyvin-
voinnissa odotetun kaltaista suotuisaa muutosta parempaan: pelaamisesta täysin kieltäytyminen 
voi edellyttää merkittävääkin hyvinvoinnin huononemista. Tähän ryhmään palataan uudelleen 
muiden peliorientaatioiden erittelyjen jälkeen.

Rahapeliautomaatteja myös jälkiarvion yhteydessä edelleen pelaavien osalta (lohko C), 
muutos hyvinvoinnin ulottuvuuksilla on odotetun suuntainen. Edelleen pelaavien henkilöiden 
osalta muutoksen suuruus ulottuvuuksilla on pienempi kuin verrokkiryhmän muutoksen suu-
ruus. 12 henkilön koettu hyvinvoinnin muutos näyttäisi olevan yhteydessä pelikäyttäytymisen 
muutokseen. 
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TaulukkO 9. Δ² -muutokset lohkoissa a, B ja C sekä verrokkiryhmien muutokset ensisijaisen pelaamisen osalta

Ulottuvuus

Rahapeliautomaatteja ensisijaisesti pelanneet Muita pelejä ensisijaisesti pelanneet

Lohko

Δ² (lohko)

Lohko

Δ² (verrokki)

Lohko

Δ² (lohko)

Lohko

Δ² (verrokki)

Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig.

Fyysinen

A 
n = 11 
(29 %)

-0,364 1,120 0,307

A 
n = 31

-0,065 0,964 0,712

n = 42
A 
n = 1 
(2 %)

0,000 - -

A 
n = 41

-0,146 1,014 0,361

n = 42
Psykologinen -0,727 0,905 0,024 -0,419 1,089 0,040 -1,000 - - -0,488 1,052 0,005*

Henkinen -1,400 1,350 0,010 -0,355 1,199 0,110 -2,000 - - -0,575 1,299 0,008

Sosiaalinen -0,909 1,375 0,053 0,067 0,907 0,690 -2,000 - - -0,150 1,099 0,393

Fyysinen

B 
n = 18 
(44 %)

-0,222 1,060 0,386

B 
n = 24

-0,083 0,974 0,679

n = 42
B 
n = 35 
(85 %)

-0,143 1,033 0,419

B 
n = 7

-0,143 0,900 0,689

n = 42
Psykologinen -0,444 1,149 0,119 -0,542 0,977 0,012 -0,600 1,035 0,002** 0,000 1,000 1,000

Henkinen -0,444 1,294 0,163 -0,739 1,322 0,014 -0,706 1,292 0,003** -0,143 1,345 0,788

Sosiaalinen 0,056 0,998 0,816 -0,391 1,196 0,131 -0,286 1,045 0,115 0,333 1,506 0,611

Fyysinen

C 
n = 12 
(27 %)

0,250 0,754 0,275

C 
n = 30

-0,300 1,055 0,130

n = 42
C 
n = 5 
(12 %)

0,000 1,000 1,000

C 
n = 37

-0,162 1,014 0,337

n = 42
Psykologinen -0,333 1,073 0,305 -0,567 1,040 0,006 0,400 0,894 0,374 -0,622 1,010 0,001**

Henkinen -0,250 1,138 0,463 -0,759 1,354 0,005* 0,200 1,304 0,749 -0,722 1,279 0,002**

Sosiaalinen 0,083 0,793 0,723 -0,310 1,228 0,184 0,800 1,095 0,178 -0,333 1,069 0,070
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Muiden pelimuotojen osalta sen sijaan koetulla hyvinvoinnin muutoksella ja pelikäyttäy-
tymisen muutoksella on vahva yhteys. Pelaamisensa lopettaneiden 35 asiakkaan muutos (lohko 
B) psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella on hyvin suuri verrokkiryhmään nähden. Sen 
sijaan muutos fyysisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella vastaa verrokkiryhmän muutoksen tasoa. 
Odotetun suuntaiset muutokset ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Tähän lohkoon kuuluvat 
henkilöt, jotka ovat lopettaneet muiden pelien pelaamisensa, ja tällä on yhteys psykologisella ja 
henkisellä ulottuvuudella havaittuun muutokseen.

Muiden pelimuotojen osalta jälkiarvion aikaan edelleen pelaavien lohkossa hyvinvoinnin 
muutos on jälleen odotetun suuntainen. Viiden henkilön osalta muiden kuin rahapeliautomaat-
tien pelaaminen jatkuu (lohko C) ja samalla heidän hyvinvointinsa on kehittynyt huonompaan 
suuntaan. Tässä ryhmässä yksin ensisijaista pelaamista tarkasteltaessa havaitaan, että asiakkaat 
eivät ole hyötyneet hoidosta eivätkä ole päässeet irti pelaamisestaan.

Edellä käsiteltiin ensisijaista peliorientaatiota ja sen mukaista muutosta pelaamisessa. Loh-
kojen C osalta yhteys hyvinvoinnin koettuun muutokseen on odotetun suuntainen molempien 
pelimuotojen (rahapeliautomaatit ja luokka muut) osalta. Sen sijaan rahapeliautomaattien pelaa-
misen lopettaneiden ryhmässä muutos ulottuvuuksilla oli odotukselle vastakkainen. Seuraavassa 
tarkastellaan säännöllistä pelaamista ja hyvinvoinnin muutoksen suhdetta samalla periaatteella 
kuin edellä. 

Uutena sarakkeena säännöllistä pelaamista kuvaavassa taulukossa on lohko D, johon on 
sijoitettu sellaiset henkilöt, jotka ovat aloittaneet säännöllisen pelaamisen hoitoon tulon ja jäl-
kikäteisarvion välillä. Pelaamisen alkaminen ei siis tarkoita välttämättä sitä, että vastaajat ovat 
aloittaneet pelaamisensa, vaan kyse voi olla siirtymisestä eri orientaatioiden välillä. Taulukko 10 
kuvaa lohkojen muutoksen suuruuden vertailuryhmään verrattuna. 

Henkilöitä, jotka eivät pelanneet rahapeliautomaatteja tullessaan eivätkä myöskään jälki-
käteen, oli tässä peliorientaatiossa 83 prosenttia (n = 35, lohko A). 10 prosenttia (n = 4, lohko 
B) pelaajista olivat sellaisia, joiden säännöllinen rahapeliautomaattien pelaaminen oli loppunut. 
Edelleen pelaavia ei ollut aineistossa yhtään, mutta sen sijaan 5 prosentilla (n = 5, lohko D) hen-
kilöistä säännöllinen pelaaminen oli lisääntynyt.

Muiden pelimuotojen osalta 41 prosenttia (n = 17, lohko A) ei pelannut säännöllisesti tul-
lessaan eikä jälkikäteen. Säännöllisen pelaamisen oli lopettanut 7 prosenttia (n = 3, lohko B), ja 
pelaamista jatkoi 52 prosenttia (n = 22, lohko C). Pelaaminen ei näyttänyt lisääntyvän säännöllisen 
pelaamisen tasolla tarkasteltuna.

Lohko A rahapeliautomaattien osalta muodostui henkilöistä, joiden hyvinvointi on parantu-
nut verrokkiryhmään nähden psykologisella, henkisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella. Henkisen 
ulottuvuuden muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan muutos fyysisellä ulottuvuudella vas-
taa verrokkiryhmän tasoa. Muiden pelien osalta lohkossa A muutos henkisellä ulottuvuudella oli 
verrokkiryhmää suurempi, muilla ulottuvuuksilla muutos vastasi verrokkiryhmän muutosta. 

Muutoksen suuruuden ja suunnan osalta tähän saakka psykologinen ja henkinen ulottuvuus 
ovat reagoineet keskenään samalla tavalla. Lohkossa A säännöllisen pelaamisen orientaatiossa 
henkinen ulottuvuus käyttäytyy aiempaan nähden uudella tavalla. Huolimatta ulottuvuuksien 
vahvasta keskinäisestä riippuvuudesta tässä henkinen ulottuvuus antaa viitteitä mittarin tietyistä 
ominaisuuksista, jotka vielä tässä kohdin eivät ole kuvattavissa.

Säännöllisen pelaamisen orientaatiossa oli rahapeliautomaattien osalta neljä henkilöä ja 
muiden pelimuotojen osalta yksi henkilö, joiden säännöllinen pelaaminen olisi loppunut hoitoon 
tulon ja jälkiarvioinnin välillä. Kaikkien näiden henkilöiden osalta muutos vastaa odotettua. 
Heidän muutoksensa suunta on myönteinen ja suurempi kuin verrokkiryhmien.

Ennen kuin voidaan vastata kysymykseen, missä määrin koettu muutos on suhteessa käyt-
täytymisen muutokseen, tarkastellaan vielä satunnaista pelaamista taulukon 11 mukaisesti.
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Taulukko 10: Δ²-muutokset lohkoissa a, B, C ja D sekä verrokkiryhmien muutokset säännöllisen pelaamisen osalta

Ulottuvuus

Rahapeliautomaatteja ensisijaisesti pelanneet Muita pelejä ensisijaisesti pelanneet

Lohko

Δ² (lohko)

Lohko

Δ² (verrokki)

Lohko

Δ² (lohko)

Lohko

Δ² (verrokki)

Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig.

Fyysinen

A 
n = 35 
(83 %)

-0,229 1,120 0,307

A 
n = 7

0,286 0,756 0,356

n = 42
A 
n = 17 
(41 %)

-0,118 1,111 0,668

A 
n = 25

-0,160 0,943 0,405

n = 42
Psykologinen -0,514 0,905 0,024 -0,429 1,134 0,356 -0,412 1,228 0,186 -0,560 0,917 0,005*

Henkinen -0,735 1,350 0,010 0,000 1,291 1,000 -0,765 1,348 0,033 -0,500 1,285 0,069

Sosiaalinen -0,229 1,375 0,053 0,000 1,549 1,000 0,059 1,197 0,842 -0,375 1,056 0,095

Fyysinen

B 
n = 4 
(10 %)

-0,000 1,060 0,386

B 
n = 38

-0,154 1,014 0,349

n = 42
B 
n = 3 
(7%)

0,000 1,000 1,000

B 
n = 39

-0,154 1,014 0,349

n = 42
Psykologinen -1,000 1,149 0,119 -0,487 1,048 0,006 -0,667 1,155 0,423 -0,487 1,048 0,006

Henkinen -1,000 1,294 0,163 -0,605 1,346 0,009 -0,667 0,577 0,184 -0,605 1,346 0,009

Sosiaalinen -1,250 0,998 0,816 -0,105 1,110 0,562 -1,333 0,577 0,057 -0,105 1,110 0,562

Fyysinen

C 
n = 0 
(0 %)

- - -

C 
n = 0

- - -

n = 0
C 
n = 22 
(52 %)

-0,182 0,958 0,383

C 
n = 20

-0,100 1,071 0,681

n = 42
Psykologinen - - - - - - -0,545 0,912 0,011 -0,450 1,191 0,107

Henkinen - - - - - - -0,476 1,365 0,125 -0,750 1,251 0,015

Sosiaalinen - - - - - - -0,238 1,044 0,309 -0,150 1,226 0,591

Fyysinen

D
n = 5
(12 %)

0,600 0,548 0,070

D
n = 37

-0,243 1,011 0,152

n = 42
D
n = 0
(0 %)

- - -

D
n = 0

- - -

n = 0
Psykologinen 0,000 1,000 1,000 -0,568 1,042 0,002** - - - - - -

Henkinen 0,400 1,140 0,477 -0,750 1,273 0,001** - - - - - -

Sosiaalinen 0,400 1,342 0,541 -0,278 1,085 0,134 - - - - - -
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TaulukkO 11: Δ² -muutokset lohkoissa a, B, C ja D sekä verrokkiryhmien muutokset säännöllisen satunnaisen pelaamisen osalta

Ulottuvuus

Rahapeliautomaatteja ensisijaisesti pelanneet Muita pelejä ensisijaisesti pelanneet

Lohko

Δ² (lohko)

Lohko

Δ² (verrokki)

Lohko

Δ² (lohko)

Lohko

Δ² (verrokki)

Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig. Mean Std.
Dev.

T-Sig.

Fyysinen

A 
n = 28 
(67 %)

0,000 0,943 1,000

A 
n = 14

-0,429 1,089 0,165

n = 42
A 
n = 1 
(2 %)

-1,000 - -

A 
n = 41

-0,171 0,998 0,280

n = 42
Psykologinen -0,536 1,071 0,013 -0,429 1,016 0,139 0,000 - - -0,512 1,052 0,003*

Henkinen -0,444 1,251 0,076 -0,929 1,385 0,026 0,000 - - -0,625 1,314 0,005*

Sosiaalinen -0,074 0,997 0,703 -0,429 1,342 0254 0,000 - - -0,200 1,137 0,273

Fyysinen

B 
n = 4 
(10 %)

- - -

B 
n = 38

-0,158 1,053 0,361

n = 42
B 
n = 16
(38 %)

-0,125 1,088 0,652

B 
n = 26

-0,154 0,967 0,425

n = 42
Psykologinen -0,750 1,258 0,319 -0,474 1,033 0,008 -0,750 1,238 0,029 -0,346 0,892 0,059

Henkinen -1,000 1,414 0,252 -0,568 1,303 0,012 -1,125 1,147 0,001** -0,280 1,308 0,295

Sosiaalinen -0,250 1,708 0,789 -0,189 1,076 0,292 -0,667 0,976 0,019 0,077 1,129 0,731

Fyysinen

C 
n = 2 
(5 %)

-2,500 0,707 0,126

C 
n = 40

-0,025 0,862 0,855

n = 42
C 
n = 24 
(57 %)

-0,208 0,977 0,307

C 
n = 18

-0,056 1,056 0,826

n = 42
Psykologinen -0,500 0,707 0,500 -0,500 1,062 0,005* -0,375 0,924 0,059 -0,667 1,188 0,029

Henkinen -2,500 2,121 0,344 -0,513 1,211 0,012 -0,304 1,363 0,296 -1,000 1,138 0,002*

Sosiaalinen -2,000 1,414 0,295 -0,103 1,046 0,544 0,042 1,160 0,862 -0,529 1,007 0,046

Fyysinen

D
n = 8
(19 %)

-0,125 0,835 0,685

D
n = 34

-0,147 1,048 0,419

n = 42
D
n = 1
(2 %)

0,000 - -

D
n = 41

-0,146 1,014 0,361

n = 42
Psykologinen -0,250 1,035 0,516 -0,559 1,050 0,004* 0,000 - - -0,512 1,052 0,003

Henkinen -0,500 1,0,69 0,227 -0,636 1,365 0,012 0,000 - - -0,625 1,314 0,005

Sosiaalinen -0,125 0,991 0,732 -0,212 1,166 0,304 1,000 - - -0,225 1,121 0,212
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Rahapeliautomaattien osalta myöskään satunnainen pelaaminen (lohko A) ei indikoi pelikäyttäy-
tymisen ja koetun muutoksen samansuuntaisuutta. Ainoastaan automaattipelaajista kymmenes-
osalla (n = 4, lohko B) muutos koetussa hyvinvoinnissa oli odotetun suuntainen verrokkiryhmään 
nähden. Satunnaisen pelaamisen osalta edelleen jatkavat kaksi asiakasta (lohko C) arvioivat vastoin 
odotusta muutoksensa verrokkiryhmää suuremmaksi. Tilastollisia merkitsevyyksiä satunnaisen 
pelaamisen orientaatiossa ei ole.

Kiinnostavaksi taulukon tekee 67 prosenttia (n = 28) asiakkaista, jotka eivät ole pelanneet 
rahapeli-automaatteja edes satunnaisesti: heidän osaltaan muutos psykologisella ulottuvuudella 
on suurempi verrokkiryhmään nähden. Sen sijaan henkisellä ulottuvuudella ensisijaiseen pelaa-
miseen nähden näyttää muodostuvan peilikuva. Tässä on toinen poikkeama mittarina käytettyjen 
ulottuvuuksien keskinäisestä samansuuntaisesta vaihtelusta. 

Edellä on kuvattu aukottomasti pelikäyttäytymisen muutos ja verrattu sitä koettuun hyvin-
voinnin muutokseen. Seuraavassa tarkastellaan kysymystä siitä, mitä voidaan sanoa koetun ja 
käyttäytymisen tason yhteydestä tällä aineistolla.

Koetun muutoksen ja pelikäyttäytymisen yhteys

Lähtökohtainen oletus on ollut, että koetun hyvinvoinnin muutoksen ja pelikäyttäytymisen muu-
toksen täytyy olla samansuuntainen, jotta voidaan olettaa hoidolla olevan suotuisia vaikutuksia 
myös itse pelaamiseen. Mikäli hyvinvoinnin muutoksen suuruus neljällä – tai vähemmälläkin 
– ulottuvuudella olisi vertailuryhmiin nähden merkitsevä, ja toisaalta, mikäli muutoksen suunta 
olisi odotetun kaltainen, voidaan ehdollisesti olettaa hoidolla olevan koetun muutoksen lisäksi 
myös vaikutuksia (peli)käyttäytymisen tasolla. 

Kun tarkastellaan ensisijaista pelaamista muiden kuin rahapeliautomaattien pelaamisen 
osalta, havaitaan asiakkaiden joukko, joiden osalta muutoksen suuruus ja suunta hyvinvoinnin 
ulottuvuuksilla tukee ajatusta näiden keskinäisestä yhteydestä. 85 prosentilla (n = 35, lohko C, 
taulukko 9) muita pelejä pelanneista i hyvinvointi on kehittynyt suotuisammin kuin muilla vas-
taajaryhmillä, ja nämä henkilöt ovat lopettaneet pelaamisensa (ensisijaisella tasolla tarkastellen). 
Vastaavasti 12 prosentilla (n = 5, lohko C, taulukko 9) asiakkaista, jotka eivät ole lopettaneet 
pelaamista, koettu hyvinvointi oli itse asiassa heikentynyt hoitojakson aikana tai sen jälkeen. 
Näiden henkilöiden osalta koetun hyvinvoinnin muutoksen ja pelikäyttäytymisen muutoksen 
välillä vallitsee odotetun kaltainen suhde. 

Sen sijaan rahapeliautomaattipelaamisen osalta näin ei kuitenkaan ole. Rahapeliautomaat-
tien pelaamisen (ensisijaisena pelaamisen orientaationa) lopettaneiden lohkossa hyvinvoinnin 
muutos oli kylläkin myönteinen, mutta suuruudeltaan verrokkiryhmää pienempi. Sosiaalisella 
ulottuvuudella oli peräti muutosta huonompaan suuntaan. Näiden henkilöiden pelikäyttäytymis-
tä erikseen tarkasteltaessa havaitaan, että 18:sta henkilöstä (lohko B, taulukko 10) neljän osalta 
rahapeliautomaattien pelaaminen jatkui kuitenkin säännöllisenä pelaamisena ja satunnaisesti-
kin edelleen pelasi seitsemän lohkoon kuuluvaa asiakasta. Näin ollen 11 henkilöä 18:sta pelasi 
edelleen jossain muodossa. 

Toisin kuin muiden pelien osalta, rahapeliautomaattien pelaamisessa on tapahtunut siirtymä 
ensisijaisesta pelaamisesta satunnaiseen pelaamiseen. Murto ja Niemelä (1993) ovat hahmotta-
neet pelaamisen ongelmaa soveltamalla mm. Rosenthalin (1989) muodostaman peliongelman 
vaiheittaisen etenemisen kaaviota. Kaavion mukaisesti pelaaminen on alkuun luonteeltaan so-
siaalista ja satunnaista. Riippuvuuden kehittyessä pelaaminen saa ongelmapelaamisen luonteen, 
jolloin se muuttuu tiheäksi, jatkuvaksi tai säännölliseksi pelaamiseksi. Riippuvuuden pahentuessa 
pelaamisesta tulee ammattimaista ja pakonomaista. (Murto & Niemelä 1993, 39–40.)
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Kategoriat eivät luonnollisesti ole tarkkarajaisia, eikä kriteerejä pelaamisen patologisuudelle 
ole tässä yhteydessä esitetty. Hoitoon hakeuduttaessa myöskään pelaamisen luokittelu asiakkaan 
näkökulmasta ei liene mielekästä. Hoitoon hakeutuneet ovat vain tulleet siihen tulokseen, että 
omin avuin selviytyminen olisi joko mahdotonta tai epätodennäköistä. Asiakkaan näkökulmasta 
luokittelulla saattaa olla merkitystä, mikäli sen avulla voitaisiin ennakoida hoidon tarvetta tai 
todennäköistä toipumista. Luokittelua käytetään tässä tulkinnallisen tason selitysmallina: raha-
peliautomaatteja pelaavien asiakkaiden käyttäytymisen tason vaikutukset eivät tässä aineistossa 
muodostu täydellisestä irtaantumisesta pelimaailmasta, vaan pikemminkin asteittaisesta etene-
misestä kohti kohtuupelaamista. Ajatellaan, että toipuminen voi merkitä myös pelaamisesta ja 
pelimaailmasta tapahtuvaa asteittaista irrottautumista, kuten aiemmin riippuvuutta kuvaavassa 
osiossa esitettiin mm. Koski-Jänneksen suulla. Tällöin olisi löydettävissä samankaltaisia vaiheita 
ongelman muodostumisen ja syvenemisen suhteen, mutta vain päinvastaisessa järjestyksessä. Tätä 
taustaa vasten vaikutukset voivat olla myös pelaamisen aiheuttamien haittojen minimoimista. 

Vastaavalla tavalla muiden pelimuotojen osalta tarkastellen tällaista siirtymää ei ole tapah-
tunut. Vastaajat, jotka ensisijaisen pelaamisen osalta olivat lopettaneet muiden pelimuotojen 
pelaamisensa, eivät olleet siirtyneet satunnaisiksi pelaajiksi. He ovat todellakin lopettaneet 
pelaamisensa. Myös eri pelien osalta, muiden pelimuotojen luokassa siirtymää ei ole juuri ta-
pahtunut. Rahapeliautomaattien pelaamisesta luopuminen tämän aineiston pohjalta vaikuttaa 
olevan hankalampaa kuin muista peleistä luopuminen. 

Ensisijaisen pelaamisen orientaatiossa ne henkilöt, jotka eivät pelanneet lainkaan rahapeli-
automaatteja ja joiden koetut vaikutukset olivat vertailuryhmää huomattavasti positiivisemmat, 
kuuluvat itse asiassa muita pelejä pelanneiden lohkoon. Näistä 11 asiakkaasta viisi oli satunnaisia 
muiden pelien pelaajia, mutta he olivat lopettaneet pelaamisensa. Lisäksi tähän ryhmään kuului 
toiset viisi henkilöä, jotka eivät ole pelanneet mitään peliä ensisijaisesti. Juuri näiden viiden asi-
akkaan keskiarvot osoittavat poikkeuksellisen korkeaa muutoksen tasoa toivottuun suuntaan. 
Näistä viidestä henkilöstä neljä on miehiä.

Pelien tiedetään olevan myös keskenään eri tavalla addiktoivia eli riippuvuutta aiheuttavia. 
Richard T. A. Wood ja Mark D. Griffiths (2007) kehittävät eräänlaista pelaamisen riskiarvioin-
nin protokollaa. Protokollan ensisijaisena tarkoituksena on tunnistaa uusien käyttöön tulevien 
pelimuotojen addiktio–riski. Pelien luokitteleminen addiktio-vaaran suhteen perustuu useisiin 
näkökulmiin. Tällaisia näkökulmia ovat esimerkiksi säännöt, todennäköisyys voittoihin, onni ja 
riski. Säännöt viittaavat pelien antamaan pelaajan mahdollisuuteen tehdä valintoja esimerkiksi 
panoksen korottamisen osalta tai ylipäänsä sitä, kuinka paljon pelaajan omat valinnat vaikuttavat 
pelitulokseen. Todennäköisyys viittaa voittojen todennäköisyyteen. Pelit ovat eri tavalla addiktoivia 
sen suhteen, kuinka todennäköistä voittaminen on. Osa peleistä perustuu pelkkään onneen, jolloin 
pelaajan ei tarvitse kyseenalaistaa omaa taidokkuuttaan pelissä menestymistä selvittävänä tekijä-
nä. Minimaalinen oman valinnan mahdollisuus myös osaltaan vaikuttaa pelin riskitasoon, jolla 
voidaan tarkoittaa juuri sattuman osuutta pelaamisessa. Tietenkään pelien addiktoivuudesta ei ole 
yhtä näkemystä: saattaa olla niin, että tietyillä ominaisuuksilla varustettu pelimuoto addiktoi tietyn 
tyyppisiä pelaajia. Kuitenkin Woodin ja Griffithsin mukaan juuri rahapeliautomaatit arvioidaan 
yleisessä levityksessä olevista peleistä korkeariskisimmiksi (perustuu Woodin ja Griffithsin proto-
kollan esittelykalvoihin useammalla riskipisteytystavalla), niiden nopean voiton realisoitumisen 
ja eräiden muiden piirteiden vuoksi. Rahapeliautomaattien osalta addiktio-riskiä saattaa kasvattaa 
pelaamisen nopea voitonjako. Onnistuminen palkitaan välittömästi, kun taas esimerkiksi lotossa 
tai veikkauksessa pelaaja jää odottelemaan lauantai-illan TV-arvontaa. Uuden lottokupongin voi 
täyttää välittömästi, mutta mahdollinen voitto realisoituu vasta viikon kuluttua.

Kokoavasti edellä esitetyn perusteella asiakkaiden kokema vaikutus on samansuuntainen 
myös pelikäyttäytymisen muutoksen kanssa. Kuinka sitten pelikäyttäytyminen kokonaisuudes-
saan on muuttunut näiden kolmen orientaation antaman tiedon perusteella? Hoitoaineisto ei 
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sisältänyt pelimäärien mittausta, joten pelaamisen lisääntymisen tai vähentymisen kuvaaminen 
on mahdollista vain karkealla tasolla. 

Karkea kuva muodostettiin yhdistämällä säännöllinen ja satunnainen pelaaminen omaksi 
luokakseen ja säilyttämällä ensisijainen pelaaminen omana luokkanaan. Tämän perusteella 
muodostettiin vielä kaksi luokkaa, joihin sijoittuneet ensimmäisessä luokassa olivat lopettaneet 
kokonaan ja toiseen luokkaan sijoittuneet vastaajat jatkoivat pelaamista tulovaihetta vastaavalla 
tavalla. Kolmanneksi muodostettiin luokka, johon sijoittuivat vastaajat, joiden pelaamiseen olivat 
tulleet mukaan uutena muotona joko rahapeliautomaatit tai muut pelimuodot. Neljäs luokka 
sisältää vastaajat, jotka olivat lopettaneet ensisijaisen pelaamisensa, mutta siirtyneet muihin 
peleihin. 

Näin muodostetussa luokittelussa kokonaan pelaamisensa lopettaneita henkilöitä oli 13 
prosenttia (n = 6). Nämä henkilöt eivät siis pelanneet hoitoon tulonsa jälkeen mitään peliä. 
Lopettaneiden osuus vastaa myös asiakkaiden ilmoittamaa omaa näkemystä pelaamisen lopet-
tamisesta. 36 prosenttia (n = 16) ei lopettanut pelaamista, mutta ei myöskään siirtynyt muihin 
peleihin. Henkilöitä, jotka itse asiassa laajensivat pelirepertuaariaan uusilla peleillä ensisijaisen 
pelimuodon pysyessä ennallaan, oli aineistossa 42 prosenttia (n = 19). Henkilöitä, jotka siirtyivät 
toiseen pelimuotoon niin, että ensisijainen pelaaminen loppui, löytyi aineistosta vain 9 prosenttia 
(n = 4). Hyvinvoinnin muutokset vastaavat näissä ryhmissä aiemmin esitettyä linjaa.
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8 PALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖPROFIILI

Seuraavassa kuvataan Rapelin yhteisöhoitoon osallistuneiden muiden kunnallisten ja yhteiskun-
nallisten palveluiden käyttöä ennen hoitojakson alkua ja sen jälkeen. Arvioinnin alkuperäisenä 
tavoitteena oli selvittää ensin rahapeliongelmaisten erilaisten palvelujen käyttöä sekä arvioida 
tämän pohjalta keskimääräisten yksikkökustannusten perusteella sellaista taloudellista raja-
arvoa, joka muut hoitotahot huomioiden muodostuisi perustelluksi kustannustehokkuuden 
näkökulmasta. Kaikille Rapelissa asioineille lähetettiin taulukko, johon pyydettiin täyttämään 
rahapeliongelmaan suoraan tai välillisesti liittyvä julkisten palvelujen käyttö kaksi vuotta ennen 
hoitoon tuloa, välittömästi hoitoa ennen ja sen jälkeen. 

Taulukon täyttöohjeessa vastaajille perusteltiin tehtävää seuraavasti: ”Selvityksen kannalta 
olisi tärkeää saada mahdollisimman tarkka kuva kaikkien sellaisten palvelujen käytöstä, jotka 
jollakin tavalla liittyvät rahapelaamiseen ja siihen liittyviin ongelmiin. Sillä oikeastaan ei ole väliä, 
ovatko nämä palveluiden käyttö seurausta pelaamisesta vai onko pelaaminen seurausta näistä 
ongelmista. Riittää, että niillä on yhteys näkemyksesi mukaan toisiinsa.” 

Vastaajia pyydettiin erittelemään aiempaa ja nykyistä erilaisten palvelujen käyttöään jaotte-
lemalla palvelut eri yhteiskunnallisten toimintasektoreiden palveluihin sekä lisäksi kuvaamaan 
palvelujen käyttömäärät. Tällaisen erittelyn ehdottomasti toimivampi tarkastelutapa olisi asiak-
kaiden henkilökohtainen haastattelu, mutta tutkimuksessa resurssien rajallisuuden vuoksi tähän 
ei ollut mahdollisuutta. Vastausprosentti erilliskyselyssä jäi 41 prosenttiin, mikä rajaa toteutetun 
osion luotettavuutta. Toiseksi vastaukset sisälsivät varsin paljon tulkinnanvaraisuuksia: vastaajat 
eivät ole kyenneet erittelemään kaikkien palvelujen käyttöään riittävällä tarkkuudella. Tavoitteesta 
oli siis tingittävä, mutta palvelujen kuvaus on voitu toteuttaa karkealla tasolla.

Taulukossa 12 on esitetty, kuinka vastaajien palvelujen käyttö on muuttunut ennen hoitoa 
ja hoidon jälkeen.

TaulukkO 12. Palveluja käyttäneet 2 vuotta ennen hoitoa, ½ vuotta ennen hoitoa ja hoidon aikana tai sen 
jälkeen (n = 35)

Palveluiden käyttö 
(n = ��)

2 v. ennen hoitoa 1/2 v. ennen hoitoa Aikana tai jälkeen

Lyhyt Pitkä Yht. Lyhyt Pitkä Yht. Lyhyt Pitkä Yht.

Mielenterveystoimisto 7 5 12 3 3 6 2 5 7

Terveyskeskuksen 
lääkäri

5 5 10 7 2 9 5 1 6

Päihdehuollon avo-
käynnit

5 5 10 5 3 8 5 3 8

Sosiaalitoimiston 
käynnit

5 4 9 4 3 7 5 2 7

Psykologi tai sosiaali-
työntekijä (TK)

5 4 9 2 2 4 5 2 7

Päihdehuollon laitos-
hoito

3 2 5 2 1 3 1 0 1

Psykiatrian laitoshoito 2 2 4 1 0 1 0 1 0
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Kahden vuoden ajanjaksolla ennen hoidon aloittamista erilliskyselyyn osallistuneista (n = 35) eni-
ten käytettiin mielenterveystoimistojen palveluja. Kunnallisissa mielenterveystoimistoissa näistä 
asiakkaista oli asioinut 34 prosenttia (n = 12). Seuraavaksi eniten, 29 prosenttia (n = 10) käytiin 
terveyskeskuslääkärin vastaanotolla sekä, samoin päihdehuollon avovastaanotoilla oli asioinut 29 
prosenttia (n = 10). Sosiaalitoimistoissa vastaajista asioi 26 prosenttia (n = 9) ja terveyskeskuksen 
psykologin tai sosiaalityöntekijän vastaanotoilla asioi samoin 26 prosenttia (n = 9) vastaajista. 
Nämä kuvaavat asiakkaiden pääasiallista muiden palveluiden käyttöä ennen hoitoon tuloaan.

Sen sijaan vain 11 prosenttia (n = 4) oli ollut psykiatrisessa laitoshoidossa vähintään yhdellä 
hoitojaksolla kahden vuoden aikana ennen Rapeliin tuloa. Työterveyshuollon kautta ongelmaansa 
jäsentäneitä oli 9 prosenttia ( n= 3). Erilaisten asumispalveluiden piirissä tähän otokseen mukaan 
tulleista ei ollut yksikään, eikä yksikään asiakkaista kertonut asioineensa kuntien sivistyssektorin 
toiminnoissa. Myöskään kouluterveydenhuolto ei ollut osallistujilla peliriippuvuuteen liittyvänä 
selvittelypaikkana.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan palvelujen käyttöään 2 vuoden ajanjaksolla, jolloin pääsemme 
luotettavampaan palvelujen käytön kuvaukseen. Lyhyemmän ajanjakson tarkastelu olisi saattanut 
tuottaa sattumanvaraisemman tuloksen. Varsinaisesti vertailukelpoiset palvelujen käyttömäärät 
ovat ennen hoitojakson alkua ja sen jälkeen ilmoitettu käyttö eriteltynä pidempään hoitosuhteeseen 
ja lyhyempään hoitosuhteeseen. Hoitosuhteiden kestot vaihtelivat vastaajien kesken runsaasti 
kaikkien palvelujen osalta. Yleisellä tasolla tarkastellen käytössä ei juuri esiinny eroja ennen ja 
jälkeen -tilanteen välillä. 

Erilliskyselyyn vastanneista (n = 35) 22 asiakasta oli osallistunut aiemmin raportoituun 
jälkiarvioon. Kun tarkastellaan tämän 22 asiakkaan sijoittumista Δ²-analyysin ulottuvuuksilla, 
erilliskyselyyn osallistuneet sijoittuvat muutosanalyysissä jonkin verran huonommin selviytynei-
den lohkoon. Verrokkiryhmän muodostaa siis jälkiseurantaan osallistuneiden mutta ei kuitenkaan 
erillisseurantaan osallistuneiden lohko.

TaulukkO 13: Δ²-muutoksen vertailu erilliskyselyyn osallistuneiden ja muiden jälkiseurantaan osallistuneiden 
kesken

Ulottuvuus
Δ² (n = 22) Δ² (n = 1�)

Mean Std.Dev. T-Sig. Mean Std.Dev. T-Sig.

Fyysinen 0,000 0,756 1,000 -0,263 1,240 0,367

Psykologinen -0,364 0,953 0,088 -0,632 1,165 0,030

Henkinen -0,500 1,012 0,031 -0,778 1,629 0,059

Sosiaalinen -0,091 1,109 0,704 -0,316 1,157 0,250

Erilliskyselyyn osallistuneiden vastaajien muutos kaikilla ulottuvuuksilla on vertailuryhmää 
heikompi. Erilliskyselyyn vastanneet ovat kokeneet hyötyneensä hoidosta vastaamatta jättä-
neiden ryhmää heikommin, ja tämä havainto on samansuuntainen aiemman Δ¹-muutoksen ja 
Δ²-muutoksen katoa koskevan analyysin kanssa.

Havainto rajoittaa oleellisesti muiden hoitoresurssien käytön analyysia koskevia johtopää-
töksiä: erilliskyselyyn osallistuneet eivät edusta jälkiarviointiin asti yltäneiden ryhmää ja myös 
havaintoyksiköiden lukumäärän pienuus hankaloittaa jatkoanalyysiä.

Valikoituneesta ryhmästä miehiä on 56 prosenttia (n =14), mikä karkeasti vastaa tutkimus-
joukon sukupuolijakaumaa (miehiä koko asiakaskunnassa 61 %). Ryhmästä 64 prosenttia (n = 
16) kuuluu 45-vuotiaiden tai sitä vanhempien ikäryhmään, mikä poikkeaa selvästi tutkimukseen 
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osallistuneiden ikärakenteesta (iältään vanhempia asiakaskunnasta 51 %). Erilliskyselyyn osal-
listuneet ovat keskimääräistä vanhempia henkilöitä. 

Erilliskyselyyn vastanneiden eri palvelujen käyttöä tarkastellaan vielä kerran lohkomalla 
vastaajia. Ensimmäisen ryhmän muodostavat ne henkilöt, jotka olivat lopettaneet ensisijaisen 
pelaamisensa sekä myös säännöllisen ja satunnaisen pelaamisensa. Toisen ryhmän muodostavat 
vastaajat, jotka eivät lopettaneet pelaamistaan.

TaulukkO 14: Palveluiden käytön muutos ½ vuotta ennen hoitoa ja sen jälkeen

Pelikäyttäytymisen muutos
Lopetti (n = 1�) Ei lopettanut (n = 18)

Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen

Päihdehuollon laitoshoito 1 0 1 0

Päihdehuollon avohoito 5 4 2 3

Psykiatrian laitoshoito 1 1 0 0

Mielenterveystoimisto 0 1 6 6

Terveyskeskuksen lääkäri 2 1 6 4

Työterveyshuolto 3 1 0 0

Psykologi tai sosiaalityöntekijä (TK) 1 4 2 2

Sosiaalitoimisto 4 5 2 1

Sosiaalitoimen kuntoutussuunnittelu 1 1 0 0

Lopettaneiden (n = 13) ryhmässä terveyskeskuksen psykologin tai sosiaalityöntekijän vastaan-
otoille hakeutuminen on lisääntynyt. Muiden palveluiden osalta ennen ja jälkeen -asetelma ei 
juuri tuo uutta tietoa lopettaneiden ryhmässä: palveluja käytetään samalla tavalla hoidon jälkeen 
kun ennen hoitoa. Samoin edelleen pelaavien ryhmässä eri palveluiden käyttö näyttäisi jatkuvan 
samankaltaisena ennen hoitoa ja sen jälkeen.

Ryhmien välillä lopettaneet ovat olleet useammin päihdehuollon palvelujen piirissä kuin 
edelleen pelaavat. Vastaavasti edelleen pelaavat asioivat useammin kunnallisissa mielenterveys-
toimistoissa. Lopettaneista yksikään ei ollut mielenterveystoimiston palveluiden piirissä. Edelleen 
pelaavat puolestaan hakeutuvat terveyskeskuslääkärin vastaanotolle lopettaneita useammin. 

Lopettaneista (n = 13) miehiä oli yhdeksän. Lopettaneista kahdeksan oli iältään alle 44-vuo-
tiaita. Edelleen pelaavista (n = 18) 13 asiakasta oli 45-vuotiaita tai sitä vanhempia. 

Aiempaa hoitotaustaa vasten tarkasteltuna aineistossa on 9 sellaista asiakasta, joilla 2 vuo-
den aikana ennen hoidon aloittamista oli taustalla vähintään yksi päihdehuollon tai psykiatrian 
laitoshoidon jakso. Näistä vastaajista kolmella oli toistuva hoitojakso välittömästi ennen Rapeli-
hoitoa. Kolmesta vastaajasta yhdellä hoito jatkui laitoshoitona avohoitoyhteisön jälkeen tai sen 
aikana. Laitoshoidossa puoli vuotta ennen Rapeliin tuloa asiakkaista kaikki olivat samalla myös 
päihdehuollon avopalvelujen piirissä, ja nämä samat asiakkaat asioivat myös mielenterveystoi-
mistoissa. 

Lisäksi aineistossa oli 17 henkilöä, joilla 2 vuoden aikana ennen hoidon aloitusta oli ollut 
takanaan joko mielenterveystoimiston tai päihdehuollon avohoidon käyttöä, mutta ei laitoshoi-
don hoitojaksoja. Näistä vastaajista kahdeksalla oli päihdehuollon avohoitosuhde ennen Rapeliin 
tuloa ja kuudella vastaajalla avohoitosuhde oli mielenterveystoimiston avopalveluihin. Kolmella 
vastaajalla ei ollut hoitosuhdetta puolen vuoden sisällä ennen hoitoon tuloaan.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tarkastelutapaa koskeva arviointi

Käytetty hoitoaineisto perustui kokonaisotokseen. Aineiston mahdollistama kolmeen tarkastelu-
pisteeseen perustuva ennen ja jälkeen -asetelma sisälsi vaikutusten tutkimisen kannalta kuitenkin 
tiettyjä rajoitteita. Yleisesti kattava vaikuttavuuden arviointi edellyttää aina järjestelmällistä ja 
etukäteen suunniteltua hoidon aikana toteutettavaa seurantaa. Tiedonkeruun systematiikkaan 
tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, koska tällaisten hoitokokeilujen oikeutus perus-
tuu aina vaikuttavien toimintatapojen kehittämiseen. Hoitoaineistoon tukeutuminen aiheutti 
seuraavat rajaukset johtopäätösten luotettavuudelle.

Ensimmäinen rajaus koskee mittarina käytettyä neljää muutosulottuvuutta. Hyvinvoinnin 
ulottuvuuksien välillä esiintyi voimakasta yhteisvaihtelua sekä tulotilanteen että jälkiarvioinnin 
osalta. Kun osallistuja koki tilanteensa psykologisesti kehnoksi, se oli sitä myös henkisesti ja sosiaa-
lisesti. Myös fyysisen hyvinvoinnin kokemus korreloi kolmen muun abstraktimman ulottuvuuden 
kanssa. Koko aineiston tasolla tarkastellen olisi voitu saavuttaa samoja tuloksia jopa muutaman 
(kaksi tai kolme) ulottuvuuden analyysillä. Tutkimuksen edetessä kuitenkin neljä ulottuvuutta 
alkoi käyttäytyä keskenään vaihtelevalla tavalla. Tämä antoi perustelun kaikkien ulottuvuuksien 
raportointiin. Ensimmäisen rajauksen vuoksi havaittu hyvinvoinnin muutoksen vaihtelu ulot-
tuvuuksilla saattaa liittyä mittarin ominaisuuksiin ja myös mittaamistapahtuma voi aiheuttaa 
virhettä. Esimerkiksi tiedossa ei ole, miltä osin sukupuolten välinen hoitotulosten vaihtelu johtui 
mittarista ja miltä osin sukupuoleen sidoksissa olevista tekijöistä. Tiedossa ei myöskään ole, missä 
määrin tai kuinka ryhmissä toteutetut arvioinnit ovat vaikuttaneet tuloksiin. 

Toinen rajaus koskee aineiston ajallisen kypsymisen mahdollistamaa virhemahdollisuutta. 
Koska osallistujien hyvinvoinnin muutosta ennen Rapeli-interventiota ei ole voitu vakioida ul-
koisen verrokkiryhmän asettamisen ja kahden etukäteismittauksen avulla, on mahdollista, että 
tulokset selittyvät myös muilla kuin interventioon liittyvillä tekijöillä. Esimerkiksi osallistujien 
päätös hakeutua Rapeli-yhteisöön on jo sinänsä saattanut kohentaa heidän arvioitaan hyvinvoin-
nista. Tällaista aineiston kypsymiseen liittyvää muutosta sinänsä ei ole voitu vakioida.

Kolmanneksi osallistujien valikoituminen selittää muutosta. Miesten ja naisten väliset erot 
muutosanalyysissä voivat selittyä sukupuolten erilaisella käyttäytymisellä hoitoon hakeuduttaessa. 
Yksin sosiodemografisten tekijöiden erittelyn perusteella Rapeli-yhteisön asiakaskunta poikkeaa 
valtakunnallisista peliongelmaisten vastaavista tiedoista, joten valikoituminen vaikuttaa myös 
mahdollisuuksiin tehdä yleistyksiä Rapeli-yhteisöä laajemmin. 

Edellä kuvatut kolme keskeisintä seikkaa rajaavat johtopäätöksiä. Seuraavassa kuvataan vielä 
lyhyesti tutkimuksen keskeiset tulokset rajaukset huomioiden. Tulokset esitetään tutkimusky-
symyksittäin.

Koetut vaikutukset osallistujaryhmissä

Ensimmäiseksi kysyttiin: onko hoidolla ylipäänsä vaikutuksia siihen osallistuneiden näkökulmasta? 
Vaikutukset määriteltiin muutokseksi hyvinvoinnin neljän - fyysisen, psykologisen, henkisen ja 
sosiaalisen - ulottuvuuden muutoksena kahden ajallisen poikkileikkauspisteen välillä. Δ¹-kuvaa 
muutosta ulottuvuuksilla hoitoon tulotilanteen ja hoidosta lähtötilanteen välillä. Δ²-kuvaa muu-
tosta hoitoon tulotilanteen ja puoli vuotta hoidon päättymisen jälkeen asiakkaiden itsearvioinnin 
välisenä muutoksena. 
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Yhteisöhoidolla havaittiin koko aineiston tasolla suotuisia vaikutuksia kaikilla neljällä 
ulottuvuudella. Hoidon päättyessä asiakkaat kokivat, että heidän hyvinvointinsa on kehittynyt 
suotuisasti erityisesti psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella. Muutos parempaan havaittiin 
myös sosiaalisella ja fyysisellä ulottuvuudella. 

Muutoksen raportointi sinänsä ei vielä kerro paljoakaan varsinaisista vaikutuksista, koska 
ensinnäkin muutosta on voitava verrata johonkin muutoksen kokoluokan selvittämiseksi ja 
muutoksella on oltava yhteys myös muihin hoitoon tai osallistujiin liittyviin tekijöihin. Seuraa-
vaksi siirrytään varsinaiseen asetelman mukaiseen tarkasteluun, jossa hyvinvoinnin muutosta 
(Y-muuttujat) selitetään muilla tiedossa olevilla muuttujilla (Χ-muuttujat).

Kun seuranta-aika pitenee, edellä kuvatut hoidon myönteiset vaikutukset laimenevat. Vai-
kutukset välittömästi hoidon päättyessä (Δ¹) olivat vahvemmat kuin vaikutukset puoli vuotta 
hoidon jälkeen (Δ²). Hoidon jälkiarviointiin saakka osallistuneilla suotuisia vaikutuksia havaittiin 
lähinnä psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella. Sosiaalisen ja fyysisen ulottuvuuden muutos 
on jäänyt varsin pieneksi verrattuna psykologisen ja henkisen ulottuvuuden muutokseen. 

Jälkikäteen tehtyyn arviointiin osallistui vain 70 prosenttia koko otoksesta. Jälkiarvioinnista 
luopuneiden vaikutukset ensimmäisessä mittauksessa ovat kuitenkin keskimääräistä parempia. 
Edellä kuvattu vaikutusten laimenemisen voimakkuus on todennäköisesti liioitteleva. Jälkiar-
viointiin osallistumattomat eivät mahdollisesti pitäneet tarpeellisena toimittaa jälkiarviointia 
koskevia tietoja hoidon toteuttajataholle.

Hoidon vaikutukset olivat erilaisia sukupuolten välillä. Naiset kokivat vaikutukset myöntei-
semmiksi miehiin nähden psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella. Miesten osalta vaikutukset 
olivat toivotun suuntaisia, mutta niiden voimakkuus naisten kokemaan muutokseen nähden oli 
huomiota herättävän alhaisia.

Tuloksesta voidaan tehdä kaksi tulkintaa aineiston rajaukset huomioiden: miehet joko eivät 
saavuta suotuisia vaikutuksia juuri lainkaan, tai miesten vaikutuksiin vaikuttaa aineiston vali-
koituminen. Tutkimuksessa jäi selvittämättä, missä määrin miesten huonompaa vastetta selittää 
sukupuoleen sidoksissa oleva valikoituminen. Eräiden tutkimusten mukaan naiset hakeutuvat 
hoitoon miehiä myöhemmin, ja tästä syystä heidän ongelmansa ovat laadullisesti syvempiä ja 
moniulotteisempia miehiin nähden. Tämä myös selittää naisten parempaa hyvinvoinnin muu-
tosta miehiin nähden. Tuloksen perusteella on siis mahdollista, että sukupuolten eroja selittää 
naisten heikompi asema hoitoon tullessa, mutta on myös mahdollista, että miesten vaikutukset 
tosiasiallisesti ovat heikommat kuin naisten.

Sen sijaan sosiaalisella ulottuvuudella miesten muutos on naisten vastaavia vaikutuksia 
suurempi. Tulosta voi pitää yllättävänä, koska juuri naissukupuoleen liitetään miehiä vahvempi 
sosiaalinen rooli. On kuitenkin mahdollista, että mittarina käytetyt ulottuvuuden reagoivat su-
kupuolten suhteen tavalla, joka ei ole tiedossa.

Vaikutuksia selitti sukupuolen lisäksi myös hoidon ajallinen kesto ja intensiteetti. Niiden 
osallistujien, jotka olivat hoidossa muita pidempään ja jotka olivat läsnä yhteisössä muita enem-
män, vaikutusten muutos muodostui suuremmaksi. Miesten osalta hoidon keston piteneminen 
selitti vaikutusten voimakkuutta erityisesti henkisellä ulottuvuudella. Niiden miesten osalta, 
joiden hoitojakso muodostui yli kahden viikon mittaiseksi, hyvinvoinnin muutos suotuisaan 
suuntaan oli naisten vastaavaa muutosta suurempi. Tämä tulos on samansuuntainen miesten 
sosiaalisen ulottuvuuden muutoksen kanssa. Hoidon intensiteetillä on samansuuntainen, mutta 
voimakkuudeltaan pienempi merkitys. Havainto ei niinkään koske naisia.

Kokoavasti yhteisöhoidosta hyötyivät naiset ylipäänsä sekä ne miehet, joiden hoitojakson 
pituus muodostui vähintään kahden viikon mittaiseksi. Naisten osalta vaikutukset kohdistuivat 
erityisesti psykologiselle ja henkiselle ulottuvuudelle, kun taas keskimääräistä pidemmällä jaksolla 
olleiden miesten keskuudessa henkiselle ja sosiaaliselle ulottuvuudelle. 
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Keskimääräistä pidemmällä hoitojaksolla olleiden miesten muutos jälkiarviointitilanteeseen 
verrattuna on edellä mainituilla kahdella ulottuvuudella huomattavan suuri naisiin nähden. Tässä 
aineistossa keskimääräistä pidemmällä hoitojaksolla miehistä alle puolet ja vastaavasti naisista 
kaksi kolmasosaa oli keskimääräistä pidemmällä hoitojaksolla. 

Hoitojakson keston muodostuminen voi olla seurausta erilaisista motiivitekijöistä mutta myös 
sosiaaliseen arkielämään liittyvistä rajoitteista osallistua yhteisöön. Aineisto ei vastaa kysymyk-
seen, selittääkö hoitojakson pituutta asiakkaiden sitoutuminen hoitoon vai ovatko hoitotulokset 
seurausta pitkästä hoitojaksosta. Analyysissä tulkinta on toteutettu kuitenkin niin, että muutosta 
selitetään erilaisilla olosuhdetekijöillä. Hoitojakson kestoon vaikuttaminen on kuitenkin aineis-
ton perusteella eräs keskeinen elementti, johon tulisi kiinnittää huomiota vaikuttavaan hoitoon 
pyrittäessä, erityisesti miesasiakkaiden osalta.

Vaikutukset pelaamiseen

Seuraavana kysymyksenä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään: onko hoidolla vaikutuksia myös 
pelaamiseen? Jälkiarviointiin osallistuneista 13 prosenttia oli lopettanut pelaamisen kokonaan, 
36 prosenttia osallistujista pelasi edelleen jossain määrin ja 42 prosenttia pelasi myös jotakin 
muuta kuin ensisijaista peliään. Silti asiakkaista 70 prosenttia ilmoitti kuitenkin vähentäneensä 
pelaamistaan joko hoidon aikana tai välittömästi sen jälkeen.

Pelaamisen analysoiminen erilaisina peliorientaatioiden välisinä binäärisinä muutoksina 
ilman pelaamisen määrällistä muutosta johti aineistossa hieman epätarkkaan kuvaan. Toisaalta 
pelimäärien mittaaminen ei yksin kerro hoidon vaikutuksista. Murron ja Niemelän (1993) mu-
kaan ”oleellista ei ole, pelaako ihminen viimeiset penninsä vai lottoaako hän kerran viikossa. 
Oleellisempaa on muutos, joka tapahtuu ihmisen ajatuksissa” (vrt. Murto ja Niemelä 1993).

Peliriippuvuus on kuitenkin toiminnallinen addiktio, jossa toipumisen eräs keskeinen osoitin 
on muutos pelikäyttäytymisessä. Pelikäyttäytymistä on tarkasteltu siten, että sitä kuvaavaa muu-
tosta selitetään hyvinvoinnin muutoksella sekä muilla käytettävissä olevilla muuttujilla. Pyritään 
vastaamaan kysymykseen, ovatko pelikäyttäytymistään jollakin tavalla muuttaneet myös hyötyneet 
hoidosta muutosanalyysin perusteella. Kokevatko esimerkiksi pelaamisensa lopettaneet myös 
hyvinvointinsa muuttuneen aiempaa parempaan suuntaan? 

Ensiksikin pelikäyttäytymisen muutos oli yhteydessä eri pelimuotojen harrastamiseen 
sinänsä. Rahapeliautomaatteja ensisijaisesti pelanneiden keskuudessa peleistä irrottautuminen 
vaikutti muita pelimuotoja pelaavia vaikeammalta. Jälkiarviointiin mennessä muita kuin ra-
hapeliautomaatteja pelanneista 85 prosenttia oli lopettanut pelaamisen kokonaan. Vastaavasti 
rahapeliautomaatteja pelanneista ainoastaan 44 prosenttia oli lopettanut ensisijaisen rahapeli-
automaattien pelaamisen. 

Muiden pelien pelaamisesta luopuneiden keskuudessa muutos hyvinvoinnissa vastasi odotet-
tua linjaa: Peleistä luopuneiden keskuudessa hyvinvoinnin muutos oli vertailuryhmää suurempi 
psykologisella ja henkisellä ulottuvuudella. Vastaavasti niiden osallistujien, jotka eivät ole lopet-
taneet muiden pelien pelaamista, hyvinvointi on itse asiassa huonontunut. Näiden osallistujien 
keskuudessa pelaamisen lopettaminen merkitsi myös hyvinvoinnin kohenemista.

Rahapeliautomaatteja pelanneiden osalta muutoksen suunta edelliseen nähden on vastak-
kainen. Rahapeliautomaattien ensisijaisesta pelaamisesta luopuneiden muutos hyvinvoinnin 
ulottuvuuksilla on vertailuryhmää pienempi ja sosiaalisella ulottuvuudella muutosta on jopa 
aiempaa huonompaan suuntaan. Rahapeliautomaatteja ensisijaisesti pelanneista valtaosa jatkoi 
pelaamista joko säännöllisesti tai satunnaisesti. 

Rahapeliautomaateista irrottautuminen vaikuttaa muita pelimuotoja hankalammalta. Peli-
käyttäytymisen muutoksen ja hyvinvoinnin muutoksen välistä yhteyttä voidaan tulkita kahdella 
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eri tavalla. Osallistujien joukossa on henkilöitä, jotka eivät nyt tunnistamattomien tekijöiden 
vuoksi ole menestyneet Rapeli-yhteisössä, ja tämä näkyy myös pelaamisen jatkumisena joillakin 
orientaatioilla. Toisen tulkinnan mukaan rahapeliautomaattien pelaamisen vähentäminen ei johda 
hyvinvoinnin lisääntymiseen, vaan jopa lähtötilannettakin huonompaan tasoon. 

Osallistujat olivat suhteellisen peliuskollisia, koska aineistossa vain 9 % vaihtoi pelinsä johon-
kin toiseen pelimuotoon. Rahapeliautomaattien muita pelejä voimakkaamman addiktio-riskin 
ja osallistujien suhteellisen peliuskollisuuden vuoksi osallistujien joukossa saattaa olla sellaisia 
rahapeliautomaattien pelaajia, joiden hyvinvointi ei ole kehittynyt suotuisaan suuntaan, eikä 
yhteisöhoito ole onnistunut kohentamaan näiden henkilöiden elämäntilannetta.

Rapeli-yhteisö osana palvelujärjestelmää

Seuraavaksi vastataan kysymykseen, kuinka Rapeli-avohoitoyhteisö sijoittuu osana laajempaa 
peliongelmaisten auttamiskenttää tutkimukseen osallistuneiden näkökulmasta. Muiden palvelujen 
käyttöä koskevan erilliskyselyn otoksen muodostavat osallistujat, joiden muutos hyvinvoinnin 
ulottuvuuksilla sijoittuu verrokkina käytettyjen osallistujien huonommin menestyneiden puolelle. 
Sukupuolijakauma vastaa tutkimusjoukkoa, mutta osallistuneista 64 prosenttia kuuluu 45-vuo-
tiaiden tai sitä vanhempien ryhmään. Otoksen vinoutumisen vuoksi koko aineistoa koskevia 
johtopäätöksiä ei voida tehdä. Aineisto antaa kuitenkin kuvan näiden osallistujien erilaisten 
palvelujen käytöstä ja niiden yhteyksistä toisiinsa.

Vastaajat olivat asioineet eniten kunnallisissa mielenterveystoimistoissa sekä terveyskeskus-
lääkärin luona. Lääkärin vastaanottojen ohella yhtä usein asioitiin päihdehuollon avopalveluissa 
kahden vuoden ajanjaksolla ennen Rapeli-yhteisöön osallistumista. Muita asiointikohteita olivat 
terveyskeskuksen psykologin tai sosiaalityöntekijän vastaanotot. Päihdehuollon sekä psykiatrian 
laitoshoidossa osallistujista oli asioinut neljännes.

Rapeli-avohoitoyhteisö ei ole muodostunut tämän osallistujajoukon pääasialliseksi peliriip-
puvuuden hoitotahoksi, koska muiden palvelujen käytössä ennen hoitojaksoa tai sen jälkeen ei 
havaittu muutoksia. Sen sijaan osallistujien muiden palvelujen käyttäminen näyttäisi jatkuvan 
samanlaisena myös hoitojakson jälkeen. 

Pelaamisen lopettaneiden ryhmässä terveyskeskuksen psykologin tai sosiaalityöntekijän 
luokse hakeutuminen lisääntyi Rapeli-yhteisön jälkeen, mutta muuten palveluiden käytössä ei ollut 
muutosta. Ryhmien välillä pelaamisensa lopettaneet olivat useammin päihdehuollon palvelujen 
piirissä ja edelleen pelaavat asioivat mielenterveystoimistoissa useammin kuin lopettaneet.

Kuvattuun palvelujen käyttöprofiiliin viittaavat myös suhteellisen lyhyet hoitojaksot sekä 
intensiteetti Rapeli-yhteisössä. Olisi perusteltua pohtia, millä tavoin Rapelin kaltaisten tukiyh-
teisöjen roolia voitaisiin vahvistaa, koska hoitotulokset olivat kuitenkin suotuisat juuri hoidon 
keston lisääntyessä. Nyt samat asiakkaat tässä otoksessa käyttivät yleisen terveydenhuollon lai-
tos- ja avopalvelujen lisäksi päihdehuollon laitos- ja avopalveluja. Kirjava erilaisten palvelujen 
hyödyntäminen tuottaa myös kysymyksen eri toimijoiden yhteistyön tarpeesta. Tämä antaa 
viitteitä eri toimijoiden yhteistyön kehittämistarpeille, vaikka tutkimuksessa yhteistyön toimi-
vuuskysymyksiä ei nostettukaan esille. 

Erilliskyselyyn osallistuneet eivät edusta koko aineistoa. Muodostunut palvelujen käyttöp-
rofiili kuvaa iältään vanhempien pelaajien palvelujen käyttöä, ja hyvinvoinnin muutosanalyysin 
perusteella nämä ovat henkilöitä, jotka hyötyivät Rapeli-yhteisöstä keskimääräistä vähemmän. 
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Liite 1. Korrelaatiotaulukko tulo-, lähtö- ja jälkiarviointien sekä hoidon keston suhteen

C o r r e la t i o n sa

1 , 7 5 0* * - ,0 1 4 - ,0 2 6 - ,2 0 2 - ,0 9 7 , 2 5 1 , 2 9 4 , 3 7 9* - ,0 6 8 - ,0 6 7 , 1 3 4 , 2 4 5 , 2 6 6
, 0 0 0 , 9 3 3 , 8 7 9 , 2 3 0 , 5 6 7 , 1 3 5 , 0 7 7 , 0 2 1 , 6 8 8 , 6 9 3 , 4 2 9 , 1 4 3 , 1 1 2

, 7 5 0* * 1 - ,1 8 1 - ,2 8 6 - ,3 7 5* - ,0 3 9 , 1 4 2 , 1 3 1 , 2 1 0 - ,1 1 1 - ,0 5 8 , 0 4 7 , 1 2 2 , 1 1 7
, 0 0 0 , 2 8 5 , 0 8 6 , 0 2 2 , 8 1 7 , 4 0 3 , 4 3 8 , 2 1 1 , 5 1 3 , 7 3 3 , 7 8 3 , 4 7 3 , 4 9 0
- ,0 1 4 - ,1 8 1 1 , 3 0 7 , 3 8 9* , 2 0 8 , 3 5 1* , 0 8 2 , 3 4 6* , 1 3 6 , 1 8 1 , 0 5 9 , 0 9 3 , 1 9 1
, 9 3 3 , 2 8 5 , 0 6 5 , 0 1 7 , 2 1 8 , 0 3 3 , 6 2 9 , 0 3 6 , 4 2 3 , 2 8 4 , 7 2 7 , 5 8 5 , 2 5 9
- ,0 2 6 - ,2 8 6 , 3 0 7 1 , 5 8 0* * , 1 8 8 - ,0 2 6 , 2 2 6 , 3 1 6 , 3 2 9* - ,0 3 8 - ,1 4 3 - ,0 3 7 - ,0 7 2
, 8 7 9 , 0 8 6 , 0 6 5 , 0 0 0 , 2 6 6 , 8 8 0 , 1 7 8 , 0 5 7 , 0 4 7 , 8 2 2 , 4 0 0 , 8 2 9 , 6 7 1
- ,2 0 2 - ,3 7 5* , 3 8 9* , 5 8 0* * 1 , 1 2 2 - ,0 1 4 , 2 3 2 , 1 6 0 , 4 4 3* * - ,1 2 1 , 1 1 1 - ,0 1 9 , 0 0 9
, 2 3 0 , 0 2 2 , 0 1 7 , 0 0 0 , 4 7 2 , 9 3 7 , 1 6 6 , 3 4 3 , 0 0 6 , 4 7 4 , 5 1 4 , 9 0 9 , 9 5 7
- ,0 9 7 - ,0 3 9 , 2 0 8 , 1 8 8 , 1 2 2 1 , 1 8 2 - ,2 0 6 - ,0 2 3 , 5 4 9* * - ,0 0 9 - ,3 7 7* - ,2 1 1 , 2 2 5
, 5 6 7 , 8 1 7 , 2 1 8 , 2 6 6 , 4 7 2 , 2 8 2 , 2 2 1 , 8 9 0 , 0 0 0 , 9 5 6 , 0 2 1 , 2 1 1 , 1 8 1
, 2 5 1 , 1 4 2 , 3 5 1* - ,0 2 6 - ,0 1 4 , 1 8 2 1 , 1 4 6 , 3 6 5* , 3 0 2 , 1 2 1 , 2 8 4 , 2 6 3 , 4 1 5*
, 1 3 5 , 4 0 3 , 0 3 3 , 8 8 0 , 9 3 7 , 2 8 2 , 3 8 8 , 0 2 6 , 0 7 0 , 4 7 5 , 0 8 8 , 1 1 6 , 0 1 1
, 2 9 4 , 1 3 1 , 0 8 2 , 2 2 6 , 2 3 2 - ,2 0 6 , 1 4 6 1 , 6 0 2* * , 1 6 3 , 2 1 7 , 5 7 5* * , 6 3 8* * , 4 8 9* *
, 0 7 7 , 4 3 8 , 6 2 9 , 1 7 8 , 1 6 6 , 2 2 1 , 3 8 8 , 0 0 0 , 3 3 4 , 1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2
, 3 7 9* , 2 1 0 , 3 4 6* , 3 1 6 , 1 6 0 - ,0 2 3 , 3 6 5* , 6 0 2* * 1 , 1 2 2 , 2 6 1 , 3 3 6* , 3 4 2* , 3 7 4*
, 0 2 1 , 2 1 1 , 0 3 6 , 0 5 7 , 3 4 3 , 8 9 0 , 0 2 6 , 0 0 0 , 4 7 1 , 1 1 8 , 0 4 2 , 0 3 8 , 0 2 2
- ,0 6 8 - ,1 1 1 , 1 3 6 , 3 2 9* , 4 4 3* * , 5 4 9* * , 3 0 2 , 1 6 3 , 1 2 2 1 , 0 0 5 - ,0 6 9 , 0 4 7 , 2 3 8
, 6 8 8 , 5 1 3 , 4 2 3 , 0 4 7 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 7 0 , 3 3 4 , 4 7 1 , 9 7 8 , 6 8 5 , 7 8 1 , 1 5 6
- ,0 6 7 - ,0 5 8 , 1 8 1 - ,0 3 8 - ,1 2 1 - ,0 0 9 , 1 2 1 , 2 1 7 , 2 6 1 , 0 0 5 1 , 4 2 1* * , 5 6 9* * , 5 0 3* *
, 6 9 3 , 7 3 3 , 2 8 4 , 8 2 2 , 4 7 4 , 9 5 6 , 4 7 5 , 1 9 8 , 1 1 8 , 9 7 8 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 2
, 1 3 4 , 0 4 7 , 0 5 9 - ,1 4 3 , 1 1 1 - ,3 7 7* , 2 8 4 , 5 7 5* * , 3 3 6* - ,0 6 9 , 4 2 1* * 1 , 7 4 5* * , 5 8 6* *
, 4 2 9 , 7 8 3 , 7 2 7 , 4 0 0 , 5 1 4 , 0 2 1 , 0 8 8 , 0 0 0 , 0 4 2 , 6 8 5 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0
, 2 4 5 , 1 2 2 , 0 9 3 - ,0 3 7 - ,0 1 9 - ,2 1 1 , 2 6 3 , 6 3 8* * , 3 4 2* , 0 4 7 , 5 6 9* * , 7 4 5* * 1 , 7 0 0* *
, 1 4 3 , 4 7 3 , 5 8 5 , 8 2 9 , 9 0 9 , 2 1 1 , 1 1 6 , 0 0 0 , 0 3 8 , 7 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
, 2 6 6 , 1 1 7 , 1 9 1 - ,0 7 2 , 0 0 9 , 2 2 5 , 4 1 5* , 4 8 9* * , 3 7 4* , 2 3 8 , 5 0 3* * , 5 8 6* * , 7 0 0* * 1
, 1 1 2 , 4 9 0 , 2 5 9 , 6 7 1 , 9 5 7 , 1 8 1 , 0 1 1 , 0 0 2 , 0 2 2 , 1 5 6 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0

P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )
P e a r s o n C o r r e l a t i o
S i g . ( 2 - t a i l e d )

h o i to p ä i v ä t

h o i to ja k s o n k e s to

t u l o : f y y s i n e n

t u l o : p s y k o lo g i n e n

t u l o : h e n k i n e n

t u l o : s o s i a a l i n e n

l ä h tö : fy y s in e n

l ä h tö : p s y k o l o g in e

l ä h tö : h e n k i n e n

l ä h tö : s o s i a a l i n e n

j ä l k i : f y y s i n e n

j ä l k i : p s y k o lo g i n e

j ä l k i : h e n k i n e n

j ä l k i : s o s i a a l i n e n

h o i to p ä i v ä
h o i to ja k s o n

k e s t o t u l o : f y y s i n e
t u l o :

p s y k o l o g i n e t u l o : h e n k i n e
t u l o :

s o s i a a l in e n l ä h tö : fy y s in e
l ä h tö :

p s y k o l o g i n e
l ä h tö :

h e n k in e n
l ä h tö :

s o s i a a l in e n j ä l k i : f y y s i n e
j ä l k i :

p s y k o l o g i n e
j ä l k i :

h e n k in e n
j ä l k i :

s o s i a a l in e n

C o r r e l a t i o n i s s i g n if i c a n t a t th e 0 . 0 1 l e v e l ( 2 - t a i l e d ) .* * .

C o r r e l a t i o n i s s i g n if i c a n t a t th e 0 . 0 5 l e v e l ( 2 - t a i l e d ) .* .
L i s tw i s e N = 3 7a .
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Liite 2. Muutosten korrelaatiotaulukko lähtömuutoksen (Δ1) ja jälkimuutoksen (Δ²) sekä hoitojakson pituuden ja hoitopäivien 
suhteen

Correlat ions

1 ,866** -,119 ,098 ,244 ,285 ,093 ,381** ,317* ,209
,000 ,451 ,537 ,124 ,071 ,469 ,002 ,012 ,101

85 85 42 42 41 41 63 63 62 63
,866** 1 -,008 ,188 ,291 ,159 ,138 ,460** ,397** ,130
,000 ,957 ,232 ,065 ,321 ,282 ,000 ,001 ,311

85 85 42 42 41 41 63 63 62 63
-,119 -,008 1 ,351* ,499** ,311* ,426** ,300 ,265 ,112
,451 ,957 ,023 ,001 ,048 ,007 ,064 ,108 ,496

42 42 42 42 41 41 39 39 38 39
,098 ,188 ,351* 1 ,588** ,679** ,310 ,781** ,245 ,221
,537 ,232 ,023 ,000 ,000 ,055 ,000 ,138 ,176

42 42 42 42 41 41 39 39 38 39
,244 ,291 ,499** ,588** 1 ,566** ,346* ,567** ,712** -,003
,124 ,065 ,001 ,000 ,000 ,033 ,000 ,000 ,987

41 41 41 41 41 40 38 38 38 38
,285 ,159 ,311* ,679** ,566** 1 ,155 ,583** ,281 ,495**
,071 ,321 ,048 ,000 ,000 ,352 ,000 ,093 ,002

41 41 41 41 40 41 38 38 37 38
,093 ,138 ,426** ,310 ,346* ,155 1 ,337** ,070 ,307*
,469 ,282 ,007 ,055 ,033 ,352 ,007 ,587 ,014

63 63 39 39 38 38 63 63 62 63
,381** ,460** ,300 ,781** ,567** ,583** ,337** 1 ,290* ,451**
,002 ,000 ,064 ,000 ,000 ,000 ,007 ,022 ,000

63 63 39 39 38 38 63 63 62 63
,317* ,397** ,265 ,245 ,712** ,281 ,070 ,290* 1 -,083
,012 ,001 ,108 ,138 ,000 ,093 ,587 ,022 ,519

62 62 38 38 38 37 62 62 62 62
,209 ,130 ,112 ,221 -,003 ,495** ,307* ,451** -,083 1
,101 ,311 ,496 ,176 ,987 ,002 ,014 ,000 ,519

63 63 39 39 38 38 63 63 62 63

P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N
P ears on Cor relat ion
S ig. (2 -taile d)
N

hoitopäiv ät

hoito jak son kes to

delta jä lk ify ys in en

delta jä lk ipsy kolo ginen

delta jä lk ihenk inen

delta jä lk isos iaalinen

delta lähtöfyy sinen

delta lähtöps ykologine n

delta lähtöhen kinen

delta lähtösosia alinen

hoitopäiv ät
hoito jak son

kesto
delta jä lk if
yy sine n

delta jä lk ips
ykologine n

delta jä lk i
henk inen

delta jä lk is
os iaalinen

delta lähtö
fyys inen

delta lähtöps
ykologine n

delta lähtö
henk inen

delta lähtös
os iaalinen

Cor relat ion is s ig nific ant at the 0.01 level (2- tailed ).**.
Cor relat ion is s ig nific ant at the 0.05 level (2- tailed ).*.
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Liite 3. Erilliskysely

HOITOPAIKKA OSALLIS-
TUNUT (rastita 

jompikumpi 
vaihtoehto)

Kuinka monta käyntiä 
(avopalvelut) tai hoitopäivää 

(laitoshoito) 2 -VUODEN 
AIKANA ENNEN 
RAPELIIN tuloa

Kuinka monta käyntiä 
(avopalvelut) tai hoitopäivää 
(laitoshoito) ½ -VUODEN 

SISÄLLÄ ENNEN 
RAPELIIN tuloa

kuinka monta käyntiä 
(avopalvelut) tai 

hoitopäivää (laitoshoito) 
½- VUODEN SISÄLLÄ 
RAPELI -hoidon jälkeen) 

PÄIHDEHOITOPAIKAT EI KYLLÄ

- laitoskuntoutusjaksot 
(kuten katkaisujakso, 
Myllyhoito)

- avohoitosuhde (kuten A-
klinikalla)

- jokin muu 
päihdehoitopaikka? 
Mikä?_________________

MIELENTERVEYS- 
JA PSYKIATRIAN 
HOITOPAIKAT
- laitoshoitojaksot (kuten 

mielisairaalat)
- ielenterveysasumisyksiköt
- mielenterveystoimisto
- kriisitukikeskukset (kuten 

mielenterveysseuran)
- jokin muu 

mielenterveyspaikka? 
      Mikä?_________________
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TERVEYSTOIMI (ei 
erityisesti päihdehoitoon 
keskittynyt)
- terveyskeskuksen lääkärin 

tai hoitajan vastaanotto
- työterveyshuollon 

vastaanotto
- psykologin tai 

sosiaalityöntekijän 
vastaanotto

- jokin muu terveystoimen 
paikka? 

      Mikä?_________________

HOITOPAIKKA OSALLIS-
TUNUT

Kuinka monta käyntiä 
(avopalvelut) tai hoitopäivää 

(laitoshoito) 2 -VUODEN 
AIKANA ENNEN 
RAPELIIN tuloa

Kuinka monta käyntiä 
(avopalvelut) tai hoitopäivää 
(laitoshoito) ½ -VUODEN 

SISÄLLÄ ENNEN 
RAPELIIN tuloa

kuinka monta käyntiä 
(avopalvelut) tai 

hoitopäivää (laitoshoito) 
½- VUODEN SISÄLLÄ 
RAPELI -hoidon jälkeen) 

SOSIAALITOIMEN PAIKAT EI KYLLÄ

- sosiaalitoimisto 
(toimeentulotuki, 
asumistuki ja muut tuet)

- lapsiperheiden avohuollon 
palvelut (kuten kasvatus- 
ja perheneuvola ja 
avohuollon tukitoimet)

- perhetukikeskus
- kuntouttava työtoiminta tai 

aktivointisuunnittelu
- jokin muu sosiaalitoimen 

paikka? 
      Mikä?_________________
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KOULUTOIMEN 
ERITYISPALVELUT
- kouluterveydenhoitajan 

vastaanotto
- koulukuraattorin tai opinto-

ohjaajan käynnit
- nuorten liikuntatoimen 

palvelut
- jokin muu koulutoimen 

paikka? 
      Mikä?_________________



�2

Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena

Stakes, Raportteja 12/2008

Liite 4. Hoitoaineistojen kyselylomakkeet

TULOHAASTATTELU

Asiakkaan nimi _________________________    Tulopäivä _____________  

Miksi juuri nyt haluat tulla Rapeli-yhteisöön? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mistä sait tietää Rapeli-yhteisöstä? Miten päätös tänne tulosta tapahtui? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitä rahapelejä olet pelannut ja kuinka usein? (Merkitse viimeisimmän pelikerran pvm)

                                  Ensisijaisesti Säännöllisesti Satunnaisesti

Rahapeliautomaatit muualla kuin kasinolla ________ ________     _______
ässä-/Casino- ja muut raaputusarvat        ________     ________     _______
Lotto/Vikinglotto/Jokeri                 ________     ________     _______
Veikkauksen vedonlyönti                  ________     ________     _______
Veikkauksen päivittäiset arvontapelit        ________     ________     _______
Vakioveikkaus                          ________     ________     _______
Yksityinen vedonlyönti tai
korttipeli rahapanoksin                   ________     ________     _______
Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli
muualla kuin kasinolla                     ________     ________     _______
Veikkauksen raviveikkaus                  ________     ________     _______
Pelaaminen kasinolla Suomessa              ________     ________     _______
Finntoton totopelit raveista                ________     ________     _______
Veikkauksen TV-pelit                     ________     ________     _______
Vedonlyönti ulkomaille                    ________     ________     _______
Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF)
Jokin muu, mikä? _________________   ________     ________     _______
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Millaiseksi arvioit tilanteesi nyt eri kannoilta? (1= surkea, 2 = huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 
5 = erinomainen)
 
Fyysisesti__ Kuvaile:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Psykologisesti__ (ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaidot, tunteiden hallinta, järkeily, valinnante-
kokyky yms.) Kuvaile:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Henkisesti__ (toivo, pelko, levollisuus, yhteenkuuluvuus, sovitus, hyvitys, armo yms.) 
Kuvaile:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sosiaalisesti__ (ihmissuhteet, työ, talous/raha, asuntoasiat yms.) Kuvaile:_________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitä odotat/toivot Rapeli-yhteisöltä?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SITOUTUMINEN
Olen tutustunut yhteisön periaatteisiin ja sääntöihin. Sitoudun olemaan kertomatta toisten 
asiakkaiden asioista yhteisön ulkopuolisille sekä olemaan yhteisössä päihteettömänä koko hoi-
tojaksoni ajan.

Nimikirjoitus _____________________ Suostumus seurantakyselyyn
Nimenselvennys Asiakas (rastita): kyllä___ei__

Nimikirjoitus _____________________ ____________________
Nimenselvennys Haastattelija Työntekijä
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LÄHTÖHAASTATTELU

Asiakkaan nimi _____________________________
Täyttöpäivä___________ Tulopäivä______________ Lähtöpäivä_________________

Millainen oli tilanteesi Rapeliin tullessa?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitä halusit tapahtuvan? Mihin pyrit?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
Mitä olet saavuttanut? Mitä olet oppinut? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Missä määrin suhteesi pelaamiseen on muuttunut? 

 Ei lainkaan Vain vähän Jossain   Paljon Täysin
    määrin
 1          -       2          -      3          -     4          -      5

Miten se on muuttunut? Lisäksi: Oletko pelannut (milloin viimeksi, käytetty raha ym.)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitkä asiat (Rapeli- yhteisössä ja ulkopuolella) ovat tukeneet sinua?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Millaiseksi arvioit tilanteesi nyt eri kannoilta? (1 = surkea, 2 = huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä,               
5 = erinomainen)

Fyysisesti___ Kuvaile:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Psykologisesti___ (ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaidot, tunteiden hallinta, järkeily, valinnan-
tekokyky yms.) Kuvaile: ________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

Henkisesti___ (toivo, pelko, levollisuus, yhteenkuuluvuus, sovitus, hyvitys, armo yms.) 
Kuvaile:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sosiaalisesti___ (ihmissuhteet, talous/raha, asuntoasiat, työ yms.) Kuvaile: ________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitä jatkosuunnitelmia sinulla on? _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Miten ne voi toteuttaa? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitkä asiat voivat tukea sinua jatkossa?____________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mistä tiedät, että olet menossa oikeaan suuntaan? ___________________________________
___________________________________________________________________________

Minkä palautteen haluat antaa yhteisölle (itsellesi, muille asiakkaille ja henkilökunnalle)? Minkä 
evästyksen haluat antaa muille Rapeliin tulijoille? ___________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nimikirjoitus _____________________ 
Nimenselvennys Asiakas  

Nimikirjoitus _____________________ ______________________
Nimenselvennys Haastattelija Työntekijä
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JÄLKISEURANTALOMAKE 

I. Taustatiedot

Nimi_______________________________________________________________________

Osoite______________________________________________________________________

Puhelinnumero____________________

Siviilisääty (ympäröi) naimaton 1, avio/avoliitossa 2, asumusero/muuten erillään 3, eronnut 4, 
leski 5, ei tietoa 6

Asumismuoto (ympäröi) omassa/vuokra-asunnossa 1, vanhempien luona 2, ystävien luona 3, 
solu/alivuokralainen 4, tukiasunnossa 5, asunnoton 6, laitoksessa 7, asuntolassa 8, ei tietoa 9

Työvoimaan kuuluminen (ympäröi) työssä 1, työttömänä 2, opiskelija 3, kotiäiti/isä 4, 
eläkkeellä 5, muu vaihtoehto 6, ei tietoa 7

II. Suhde pelaamiseen
Missä määrin suhteesi pelaamiseen on muuttunut viimeisen 3 kuukauden aikana verrattuna 
tilanteeseen ennen Rapeli-yhteisön hoitoa (ympäröi)?

 Ei lainkaan Vain vähän Jossain   Paljon   Täysin
    määrin
 1          -       2          -      3          -      4          -     5

Miten se on muuttunut?________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Miten pelikäyttäytymisesi on muuttunut viimeisen 3 kuukauden aikana verrattuna tilanteeseen 
ennen Rapeli-yhteisön hoitoa (ympäröi)? 

1. En ole pelannut lainkaan
2. Olen onnistunut vähentämään pelaamista, arvioni mukaan ________ %
3. Pelaamiseni on lisääntynyt, arvioni mukaan ________ % 
4. Pelaamisessani ei ole tapahtunut muutosta
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III. Rahapelien pelaaminen
Mitä rahapelejä olet pelannut viimeisen 3 kuukauden aikana? (merkitse rasti viivalle valitsemaasi 
kohtaan)
 
                                  Ensisijaisesti   Säännöllisesti  Satunnaisesti

Rahapeliautomaatit muualla kuin 
kasinolla     ________     ________     _______
ässä-/Casino- ja muut raaputusarvat     ________     ________     _______
Lotto/Vikinglotto/Jokeri                 ________     ________     _______
Veikkauksen vedonlyönti                  ________     ________     _______
Veikkauksen päivittäiset arvontapelit   ________     ________     _______
Vakioveikkaus                          ________     ________     _______
Yksityinen vedonlyönti tai
korttipeli rahapanoksin                   ________     ________     _______
Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli
muualla kuin kasinolla                     ________     ________     _______
Veikkauksen raviveikkaus                  ________     ________     _______
Pelaaminen kasinolla Suomessa              ________     ________     _______
Finntoton totopelit raveista                ________     ________     _______
Veikkauksen TV-pelit                     ________     ________     _______
Vedonlyönti ulkomaille                    ________     ________     _______
Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) ________    ________     _______
Jokin muu, mikä? _____________     ________     ________     _______

 
IV. Rapeli-yhteisön hoidon jälkeinen tilannearvio

Miksi hoitosi Rapeli-yhteisössä loppui?____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Millainen tilanteesi oli Rapeli-yhteisöstä lähtiessäsi?__________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mihin silloin pyrit (elämäntilanteesi/pelaamisen suhteen)?_____________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitä olet saavuttanut tai oppinut hoidon jälkeisenä aikana (elämäntilanteesi/pelaamisen suhteen)? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Millaiseksi arvioit tilanteesi nyt eri kannoilta? (merkitse valitsemasi numero allaoleviin neljään 
kohtaan, 1 = surkea, 2 = huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen)

Fyysisesti___Kuvaile:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Psykologisesti___ (ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaidot, tunteiden hallinta, järkeily, valinnan-
tekokyky yms.) Kuvaile:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Henkisesti___ (toivo, pelko, levollisuus, yhteenkuuluvuus, sovitus, hyvitys, armo yms.) 
Kuvaile:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sosiaalisesti___ (ihmissuhteet, talous/raha, asuntoasiat, työ yms.) Kuvaile:_________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mihin suuntaan ihmissuhteesi ovat kehittyneet viimeisen 3 kuukauden aikana? (ympäröi?) 
 
1. Huonontuneet huomattavasti 
2. Huonontuneet hieman
3. Pysyneet ennallaan
4. Parantuneet hieman
5. Parantuneet huomattavasti 

V. Velkatilanne

Onko sinulla pelaamisesta aiheutunutta velkaa?_____________________________________
Kuinka paljon?__________ 

Onko sinulla Rapeli-yhteisön hoidon jälkeisestä pelaamisesta aiheutunutta velkaa?
___________________________________________________________________________
Kuinka paljon?_____________

VI. Tulevaisuudensuunnitelmat
Mitä jatkosuunnitelmia sinulla on (elämäntilanteesi/pelaamisen suhteen)?________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mitkä asiat voivat tukea sinua jatkossa (elämäntilanteesi/pelaamisen suhteen)?_____________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Isto Halinen ja Jukka Ahonen

Loppupäätelmiä

Sisäisen arvioinnin perusteella Rapeli-yhteisö ei tavoittanut peliongelmaisia ja heidän omaisiaan 
niin laajalti kuin alun perin odotettiin. On kuitenkin mahdollista, että kyseessä olivat ennem-
minkin epärealistiset odotukset kuin epäonnistuminen. Pääosalle Rapeli-yhteisön asiakkaista 
hoitokontaktista oli hyötyä. 

Ulkoisen arvion perusteella eniten Rapeli-yhteisöstä hyötyivät iältään nuoremmat henkilöt. 
Nämä henkilöt olivat yleensä työelämässä mukana. He käyttivät muita julkisia palveluja hyvin 
vähän tai ei lainkaan. He hallitsivat myös peliongelmaansa jonkin verran muita asiakkaita parem-
min. Heidän keskuudessaan avoyhteisöhoidon hyödyntämisen haasteeksi muodostuivat yhteisöön 
osallistumisen ja työn ja muiden arkielämän velvoitteiden yhteensovittamisen ongelmat.

Tämän asiakaskunnan osalta kevennetty ja mahdollisesti iltatoimintaan keskittyvä malli saat-
taisi osoittautua toimivaksi. Esimerkiksi 1–2 kertaa viikossa kokoontuva ”iltakoulu”-tyyppinen 
rakenne voisi vastata paremmin heidän tarpeisiinsa. 

Asiakaskunnassa oli myös henkilöitä, joiden keskuudessa suotuisat vaikutukset toteutuivat 
muita heikommin. He olivat iältään muita vanhempia, ja heidän rahapelihistoriansa ulottui muita 
kauemmaksi. He todennäköisesti käyttivät muita palveluja enemmän ja päihdepalvelujen, perus-
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen käytössä oli samanaikaisuutta ja päällekkäisyyttä. 
Erilaisten muiden palvelujen runsaasta käytöstä huolimatta näiden osallistujien keskuudessa vai-
kutukset eivät yltäneet samalle tasolle kuin itsenäisempien ja iältään nuorempien keskuudessa. 

Eri toimijatahojen yhteistyökysymykset muodostuvat keskeisiksi iältään ja pelihistorialtaan 
kokeneempien osalta. Monista erilaisista avo- ja laitospalveluista muodostuvan kokonaisuuden 
sijaan keskitetty ja valmiuksiltaan vahvistettu avohoitoyhteisö saattaisi muodostua vaikutuksiltaan 
sekä myös kustannuksiltaan edullisemmaksi. Täsmällisen vastauksen saaminen edellyttää kuitenkin 
täsmällisempää haastatteluihin perustuvaa kustannusvaikuttavuuden arviointia. 

Sisäisen ja ulkoisen arvioinnin näkökulmasta rahapeliongelmaisten hoidon järjestämisen 
keskeisin haaste liittyy aiempaa täsmällisempään palvelujen profilointiin ja voimavarojen kohden-
tamiseen keskenään erilaisissa ongelmapelaajien asiakasryhmissä. 
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