
Rahapelaamisen 
aluekartoitukset:

Espoo ja Kymenlaakso

Yhteispelillä!-hanke, A-klinikkasäätiö 08/2020



Kartoituksen taustat

• Aluekartoitukset toteutti Taloustutkimus 13.-28.5.2020 välisenä aikana. 
• Kysely toteutettiin kahdessa eri kohderyhmässä 1) Yli  18-vuotiaat suomalaiset Espoossa ja 

Kymenlaaksossa 2) Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat pelaajia Espoossa 
ja Kymenlaaksossa (esim. kuntien- päihde- ja mielenterveysterveyspalveluiden 
ammattilaiset, yksityisten lääkäriasemien työterveyslääkärit- ja -hoitajat).

• Espoossa internet-paneelitutkimukseen vastasi 530 ja puhelinhaastatteluun 113 (yht. 643) 
henkilöä. Haastateltavista rahapelaajia/läheisiä oli Espoossa 349 (54 %).

• Lisäksi haastateltiin 30 ammattilaista puhelimitse. 
• Kymenlaaksossa internet-paneelitutkimukseen vastasi 511 ja puhelinhaastatteluun 107 (yht. 

618) henkilöä. Haastateltavista rahapelaajia/läheisiä oli Kymenlaaksossa 395 (64 %).
• Lisäksi haastateltiin 30 ammattilaista puhelimitse. 
• Kuluttajatutkimuksen otos painotettiin kohderyhmää vastaavaksi iän ja sukupuolen mukaan.



Tulokset Espoo
• Kyselyyn vastanneista (n=643) 40 % ilmoitti olevansa pelaaja, 4 % pelaajan läheinen ja 11 % 

ilmoitti pelaavansa itse ja olevansa myös läheinen (yht. 55 %, n=349). 
• Kaikista vastaajista (n=643) 8 % koki, että pelaa nyt tai on joskus pelannut ongelmallisesti. 
• Ongelmallisesti pelaavien läheisiä koki olevansa 7 % (sis. vastaajia, jotka ilmoittivat pelaavansa 

myös itse). 
• Kaikista vastaajista riskipelaamisen* merkkejä esiintyi 7 prosentilla.

• Kohderyhmästä (pelaajat ja läheiset n=349) 15 % koki, että pelaa nyt tai on aikaisemmin 
pelannut ongelmallisesti.

• Kohderyhmästä 12,9 % esiintyi riskipelaamisen merkkejä. Heistä 36 % koki pelaavansa 
ongelmallisesti. Yli neljää peliä pelasi 33 % ja päivittäin tai useita kertoja viikossa pelasi 24,9 %. 

* Vastaukset; pelaa joka päivä tai useita kertoja/vko ja vähintään 4 peliä.



Tulokset Espoo

• Eniten pelaajat ja läheiset olivat käyttäneet mielenterveyspalveluja (16 %). 
• Eri palveluja käyttäneistä 36 prosentilla oltiin otettu rahapelaaminen puheeksi (kun tulosyy muu 

kuin rahapelaaminen).
• 59 % ongelmapelaajista ja 79 % ongelmapelaajien läheisistä ei ollut hakenut ongelmaan apua.  
• Kohtaaminen ammattilaisen kanssa (asteikko 1-5) koettiin olevan ammattitaitoinen ka 3,51, 

muutoshalua motivoiva ka 3,71 ja kunnioittava ka 3,88. 

• Ammattilaisista 37 % oli saanut koulutusta rahapelihaittoihin liittyen.
• Eniten kaivattiin lisää tietoa tarjolla olevista apupalveluista sekä
puheeksiotosta ja lyhytneuvonnasta. 
• 73 % ammattilaisista ilmoitti että pelaaminen on otettu puheeksi, 
vaikka ensisijainen tulosyy oli muu kuin pelaaminen (sosiaaliala 86 %, 
terveysala+muut 44 %).
• 57 % ammattilaisista kirjaa kohtaamiset aina, mutta 17 % ei kirjaa 
rahapelaamiseen liittyvää kohtaamista lainkaan. 

▪ Alle 35-vuotiaat mieltävät 

itsensä keskimääräistä 

useammin 

ongelmapelaajaksi.

▪ Ongelmapelaajia on 

enemmän miesten kuin 

naisten keskuudessa.



Tulokset Kymenlaakso

• Kyselyyn vastanneista (n=618) 44 % ilmoitti olevansa pelaaja, 7 % pelaajan läheinen ja 16 % 
ilmoitti pelaavansa itse ja olevansa läheinen (yht. 67 %, n=395). 

• Kaikista vastaajista (n=618) 10 % koki, että pelaa nyt tai on joskus pelannut ongelmallisesti.
• Ongelmallisesti pelaavien läheisiä koki olevansa 9 % (sis. vastaajia, jotka ilmoittivat 

pelaavansa myös itse). 
• Kaikista vastaajista riskipelaamisen* merkkejä esiintyi 10,4 prosentilla.

• Kohderyhmästä (pelaajat ja läheiset n=395) 15 % koki, että pelaa nyt tai on aikaisemmin 
pelannut ongelmallisesti.

• Kohderyhmästä 16,2 % esiintyi riskipelaamisen merkkejä. Heistä 25 % koki pelaavansa 
ongelmallisesti. Yli neljää peliä pelasi 42 % ja päivittäin tai useita kertoja viikossa pelasi 27 %. 

* Vastaukset pelaa joka päivä tai useita kertoja/vko ja vähintään 4 peliä.



Tulokset Kymenlaakso

• Eniten pelaajat ja läheiset olivat käyttäneet mielenterveyspalveluja (15 %). 
• Eri palveluja käyttäneistä 33 prosentilla oltiin otettu rahapelaaminen puheeksi (kun tulosyy muu 

kuin rahapelaaminen).
• 71 % ongelmapelaajista ja 72 % ongelmapelaajien läheisistä ei ollut hakenut ongelmaan apua. 

Läheisistä 18,5 % ilmoitti, ettei tiedä mistä saisi apua.
• Kohtaaminen ammattilaisen kanssa (asteikko 1-5) koettiin olevan ammattitaitoinen ka 3,69, 

muutoshalua motivoiva ka 3,55 ja kunnioittava ka 3,41. 

• Ammattilaisista 37 % oli saanut koulutusta rahapelihaittoihin liittyen.
• Eniten kaivattiin lisää tietoa tarjolla olevista apupalveluista, 
pelaajan ja läheisen hoitamisesta sekä yleistä tietoa rahapelaamisesta.
• 70 % ammattilaisista ilmoitti että pelaaminen on otettu puheeksi, 
vaikka ensisijainen tulosyy oli muu kuin pelaaminen (sosiaaliala 56 %, 
terveysala+muut 76 %).
• 88 % ammattilaisista kirjaa kohtaamiset aina, mutta 4 % ei kirjaa 
rahapelaamiseen liittyvää kohtaamista lainkaan. 

▪ Rahapelaaminen on otettu 

puheeksi useammin 

miesten kuin naisten 

keskuudessa.

▪ Mielenterveyspalveluja 

käyttäneistä 31% sanoo, 

että rahapelaaminen on 

otettu puheeksi.


