
KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSIA RAHAPELIONGELMIA 

KOHDANNEISIIN  PELAAJIIN JA LÄHEISIIN 

Avoimen nettikyselyn monivalintavastausten analyysi 

9.4. – 7.5.2020



Perustietoa kyselystä

• Toteuttajat: Pelirajat’on-toiminta, Pelituki ja Päihdelinkki.

• Kohderyhmä: Pelaajat ja läheiset, joille rahapelaaminen on aiheuttanut ongelmia tai hallinnan haasteita nyt tai joskus aiemmin.

• Kyselyn tarkoitus: Selvitetään, miten koronaepidemian aiheuttama poikkeusaika (pelimahdollisuuksien kaventuminen &  koronan aiheuttama 
kuormitus) on vaikuttanut ongelmapelaamista kokeneiden rahapelaamiseen sekä pelaajien läheisiin. Hyödynnetään kerättyä tietoa viestinnän ja 
palveluiden kehittämiseksi.

• Kyselyn sisältö: Pelaajille kohdennettu kolme avointa ja kahdeksan monivalintakysymystä. Läheisille kaksi avointa ja kuusi monivalintaa. Pakollista 
ohjauskysymystä (pelaaja, läheinen, ei kohderyhmää) lukuun ottamatta kaikki kysymykset vapaaehtoisia.

• Vastaustapa ja vastaajat: nettilomake auki 9.4.20 lähtien, pidetään auki koko koronaepidemian ajan.
• Neljän viikon aikana (9.4. – 7.5.2020) kyselyyn vastasi 280 hlöä: 214 ongelmapelaajataustaista, 53 läheistä ja 13 ei kohderyhmään kuuluvaa. 
• 63 henkilöä vastasi palveluiden sivujen kautta (linkkiä jaettiin mm. someissa) ja 222 vastasi suoralla sähköpostipyynnöllä. 

• Lähestyimme suoraan henkilöitä, jotka ovat olleet kiinnostuneita Pelirajat’on -toiminnan vertaistuen palveluista viimeisen kahden 
vuoden aikana ja sallineet yhteydenoton. (Ei ole tiedossa kuinka moni heistä on osallistunut varsinaiseen toimintaan. Tätä ei myöskään 
kyselyssä selvitetty.)

• Kyselyn yleistettävyys ja tulkinta: Kyselyyn on saanut vastata netissä kuka tahansa, joten tuloksia ei voi yleistää kaikkien ongelmapelaajien 
kokemuksiksi korona-ajasta. Aineistossa korostuvat netissä pelaavat, tukipalveluista kiinnostuneet ja toipumistyötä jo tekevät. Tulosten tilastollista 
merkitsevyyttä ei ole selvitetty. Tuloksia tulee tulkita suuntaa-antavina, reilun kahdensadan ongelmapelaajan kokemuksina.

• Pelaajien kyselyistä on kaksi raporttia: Tässä tilastoraportissa (1) vertaillaan eri pelaajavastaajaryhmien monivalintavastauksia ja kuvataan 
vastaajajoukkoa. Laadullisessa analyysissä (2) kuvataan puolestaan kyselyyn vastanneiden pelaajien avovastausten sisältöjä ja niistä tehtyä laadullista 
analyysia.  Nämä kaksi raporttia (1 ja 2) täydentävät toisiaan. Läheisten vastaukset analysoidaan myöhemmin julkaistavissa raporteissa.



TAUSTATIETOA 
PELAAJAVASTAAJISTA

(N=214)



Vastaajien määritelmä tämän hetkisestä toipumistilanteestaan.

Kysymys: Mikä on oma tilanteesi rahapelaamisen suhteen nyt?

59,4 % 20,8 % 19,8 % 

(N=202)



Tulkinta omasta toipumistilanteesta ja pelaamattomuuden kesto 
- osa ’toipuneistakin’ on pelannut viimeisen kuukauden aikana.

Ø Kaikki jotka kokevat rahapelaamisen 
hallinnan aiheuttavan itselleen ongelmia 
juuri nyt (40 hlö) ovat pelanneet viimeisen 
kuukauden aikana.

Ø ’Toipuneeksi’ ja ’toipumistyötä tekeväksi’ 
itsensä määrittelevien pelaamattomuuden 
kesto sen sijaan vaihtelee.

• ’Toipuneista’ 54,7 % (23/42) on ollut pelaamatta 
vähintään 7 kk, mutta jopa 21,4 % on pelannut 
viimeisen kk:n aikana (vastausvaihtoehdot 1 & 2: 
(4+5)/42)

• Erityisesti toipumistyötä tekevien 
pelaamattomuus jakaantuu: jopa 40,8 % on 
pelannut viimeisen kk:n aikana, 44,2 % on ollut 
pelaamatta 1-6 kk ja 15,0 % yli 7 kk.

Kaksi ensimmäistä vastausvaihtoehtoa tarkoittavat samaa asiaa: 
molemmissa henkilö on pelannut viimeisen kk:n aikana.

Kysymys: Mikä on oma tilanteesi rahapelaamisen suhteen nyt?

(N=202)

* *

*



Vastaajista pääasiallisia nettipelaajia on 54,5 % ja pelipistepelaajia 26,2 %. Suurin osa (84,7%) 
mainitsee automaattipelit (netissä ja/tai kaupoissa) yhdeksi pääasialliseksi ongelman aiheuttajaksi.

Kysymys: Miten kuvailisit pääasiallista pelaamistapaasi 
(silloin kun vielä pelasit)?

Kysymys: Mitkä pelimuodot ovat aiheuttaneet sinulle pääasiassa ongelmia? 
(voit valita useampia)

(N=202) (N=203)



PELITARJONTA ON VÄHENTYNYT, MUTTA 
KORONAEPIDEMIA SAATTAA KUORMITTAA.

MITEN POIKKEUSAIKA ON VAIKUTTANUT 
TOIPUMISEN ERI VAIHEISSA OLEVIEN 

RAHAPELAAMISEN MÄÄRÄÄN JA TUNTEESEEN 
PELAAMISEN HALLINNASTA?



Koronaepidemian aikana 43 %:lla (86/200 hlö) vastaajista pelaaminen on vähentynyt ja vain 12 
%:lla lisääntynyt. Ainoastaan 5,5 % (11 hlö) on siirtynyt toisiin peleihin.

Ø Toipuneeksi itsensä määrittäneistä pelaaminen ei ole 
yhdelläkään vastaajista lisääntynyt

• 69 %:lla (29 hlö) ei muutoksia 
• 28,6 %:lla (12 hlö) pelaaminen vähentynyt

Ø Toipumistyötä tekevistä pelaaminen on vähentynyt 
55,9 %:lla (66 hlö)

• 5,1 % (6 hlö) kokee pelaamisensa lisääntyneen 
• 39 % (46 hlö) ei ole kokenut muutoksia

Ø Heistä jotka kokevat pelaamisen hallinnan aiheuttavan 
akuutisti ongelmia, 45% (18 hlö) kertovat pelaamisen 
koronan aikana lisääntyneen

• 20 %:lla (8 hlö) pelaaminen on vähentynyt
• 30 % (12 hlö) ei ole kokenut muutoksia
• Pelaamistapojen muutoksia (siirtymistä toisiin peleihin) 

näyttää olevan vähän myös heillä, joille pelaamisen hallinta 
aiheuttaa ongelmia juuri nyt.

Kysymys: Onko rahapelaamisesi muuttunut koronaepidemian aikana? 
(voit vastata useamman)

(N=200)



Toipuneille epidemialla on vähiten merkitystä pelaamisen hallintaan ja toipumistyötä tekevät kokevat 
hallinnan koronan myötä helpottuvan. Suurin osa juuri nyt hallinnan haasteita kokevista (joista valtaosa 
nettipelaajia) kokee koronan vaikeuttavan hallintaa entisestään.

Toipuneista vain 5 % (2/40 hlö) kokee pelaamisen 
hallinnan koronan takia jatkossa vaikeutuvan. 
Valtaosalle toipuneista (52,5%) koronalla ei ole 
pelaamisen hallinnan kannalta merkitystä.

Toipumistyötä tekevistä (55 % eli 66/120 hlö) kokee 
pelaamisen hallinnan jatkossa helpommaksi. Vain 9,2 % 
toipuneista kokee pelaamisen hallinnan vaikeutuvan.

Pelaamisen hallinnan akuutisti ongelmaksi 
kokevista vain 7,5 % (3/40 hlö) kokee hallinnan 
poikkeusajan myötä helpottuvan. Entistä vaikeammaksi 
sen kokee 40 %:lle (20 hlö). Pelaamisen kanavalla lienee 
merkitystä: ryhmästä valtaosa (77,5%, 31 hlö) pelaa 
pääasiassa internetissä ja vain 3 hlö (7,5 %) joko 
kaupoissa tai pelisaleissa. Netissä pelaavien tilannetta 
korona näyttää vaikeuttaneen.

Kysymys: Miten arvioit koronaepidemian ja poikkeusajan vaikuttavan 
jatkossa pelaamisesi hallintaan?

(N=200)

Pääasiassa pelipisteissä (kaupoissa, kioskeissa yms.) 5 % (2 hlö)

Pääasiassa pelisaleissa 2.5 % (1 hlö)

Pääasiassa internetissä 77,5 % (31 hlö)

Melko tasaisesti internetissä, pelisaleissa ja kauppojen 
pelipisteissä

15 % ( 6 hlö)



Koronaepidemia on vaikuttanut kielteisesti kaikilla 10:llä kysytyillä elämän osa-alueella heihin, 
joiden pelaaminen on lisääntynyt verrattuna heihin, joiden pelaaminen on vähentynyt.

Vastaajat saivat arvioida koronaepidemian 
vaikutuksia kymmeneen elämänsä eri osa-
alueeseen (mm. raha-asiat, huolen tunne, 
yksinäisyys, raha-asiat yms.) alla näkyvällä 4-
portaisella asteikolla.

’Pelaamiseni on vähentynyt’ –vastaajien
elämään korona on vaikuttanut keskimäärin 
vähemmän kielteisesti kuin heihin, joiden 
pelaaminen on lisääntynyt. (vertaa kuvioiden 
ei vaikutusta’- ja paljon kielteisiä 
vaikutuksia -palkkeja)

(N=101-107)



(N=101-107)



JULKISILLA PAIKOILLA OLOA ON VÄHENNETTY JA 
PELIKONEET OVAT KIINNI. 

ONKO PELAAMINEN VÄHENTYNYT JA HALLINTA 
HELPOTTUNUT ERITYISESTI KAUPOISSA JA 

KIOSKEISSA PELANNEILLE, ONGELMASTA TOIPUVILLE?



Kaikilla muilla paitsi pääasiassa netissä pelaavilla pelaaminen on valtaosalla koronan aikana 
vähentynyt. Vain muutama toipuja ja ongelmia nyt kokeva on siirtynyt toisiin peleihin. Kuvio 
sisältää  vain peliongelmasta toipuvat ja ongelmia nyt kokevat.

Pääasiassa kauppojen ja kioskien yms. pelipisteissä 
pelaavista (N=39) kenelläkään pelaaminen ei ole koronan 
aikana lisääntynyt. 78,4 % pelaaminen on vähentynyt. 10,8 
% (4 hlö) on siirtynyt toisiin peleihin.

Pääasiassa pelisaleissa pelanneista kaikkien (5 hlö) 
pelaaminen on vähentynyt. 

Netissä pääasiassa pelanneista 22,7 %:lla (20 hlö) 
pelaaminen on lisääntynyt. Yhtä monella se on vähentynyt. 
Nettipelaajien ryhmä on suurin vastaajaryhmä (91 hlö).

Tasaisesti eri kanavissa pelanneista 74,1 %:lla (20 hlö) 
pelaaminen on vähentynyt. 14,8 % (4 hlö) on siirtynyt 
toisiin peleihin.

Kysymys: Onko rahapelaamisesi muuttunut korona-epidemian aikana? 
(voit vastata useamman)

N=39 N=5 N=91 N=30

*Vastausvaihtoehtoa 
lyhennetty, alun perin 
lomakkeessa: ”Pelasin 

melko tasaisesti 
internetissä, pelisaleissa ja 

kauppojen yms. 
pelipisteissä”

*

(N= 165)



”Olen ollut jo jonkun aikaa pelaamatta, mutta on helpompi asioida kaupassa kun ei ole automaatit käytössä.” 

”Pelikoneet ovat kiinni. Muuten ongelma olisi jatkunut virusvaarasta huolimatta, vuokrat olisivat edelleen rästissä ja ruokavalio yksipuolinen ja niukka.” 

”Pelikoneet on suljettu, ei mahdollisuuksia pelaamiseen, netissä en ole pelannut, enkä pelaa.” 

”Pelasin ennen pelikoneita. Nyt kun ne ovat kiinni pelaamikseni on nollassa.” 

”Pelikoneet on kiinni. Mikä on tosi hyvä asia. Sain aikaiseksi ladata sovelluksen joka estää nettipelit.” 

”Pelikoneiden sulkeminen oli parasta mitä minun henkilökohtaisen ongelman suhteen tulee. Ihanaa kun ei ole ollut mahdollisuutta pelata pelikoneita! 
Aion myös poikkeusajan loputtua aina palata tähän aikaan; sääli että koneiden sulkeminen vaati pandemian kaltaisen tapahtuman toteutuakseen.” 

”Riippuvuus on vain siirtynyt automaateista arpoihin.” 

”Ei voi käydä missään pelaamassa pelikoneita. Veikkauksen sivuilla on helppo hallita, kun siirtää vain pienen summan pelitilille. 
En pelaa mitään kasinopelejä muutenkaan.” 

”Minulla on esto Veikkauksen nettipeleihin, ulkomaalaiset sivustot eivät houkuttele. Peliautomaatit ovat suljettuna.” 

”Peliautomaattien pelaaminen, koska pääasiassa pelaan aina baarissa, loppui täysin kun veikkauksen koneet suljettiin.” 

”Ei pääse pelaamaan, nyt halut on lähes hävinneet”

”Peliautomaatit on kiinni. Ei ole vilkkuvaloja ja ääniä ,mitkä houkuttelisi pelaamaan. Oikein hieno homma. Eli automaatit pois kaupoista.” 

”Nyt, kun peliautomaatit ovat kiinni, olen siirtynyt nettipeleihin ja arpojen ostoon. Luulen voittavani niistä rahaa.” 

”Ongelmapelaaminen loppui vertaistukiryhmän myötä/ansiosta. Jatkoin kuitenkin pelaamista silloin tällöin pienillä summilla.  Nyt kun 
automaatit ovat olleet kaupoissa kiinni, niin en ole enää edes osannut kaivata niitä, nettipelaamista en ole edes harkinnut.”

Poimintoja pääasiassa kauppojen ja kioskien pelipisteissä pelanneiden muutoksen kuvailuista.
Avoin kysymys: Kuvaile havaitsemiasi muutoksia tarkemmin. Mistä ajattelet muutoksen johtuvan? (29 VASTAUSTA)



Poimintoja pääasiassa netissä pelanneiden muutoksen kuvailuista.
Avoin kysymys: Kuvaile havaitsemiasi muutoksia tarkemmin. Mistä ajattelet muutoksen johtuvan?

”Lopetin pelaamisen jo ennen kuin koronaepidemia alkoi. Koronasta on ollut minun pelaamisen lopettamiselle hyötyä .Urheiluvedonlyönissä kohteet eivät ole nyt ollenkaan 
kiinnostavia pelata ja on hyvä kun rahapeliautomaatit ovat suljettu.”

”Olen vain joka toinen viikko töissä. Olen yksinäinen ja harrastusmahdollisuus on poissa. Tylsyys ja ahdistus vie pelaamaan ja pelatessa tuntuu ettei häviäminen haittaa kun 
rahaa ei kuitenkaan kuluisi mihinkään muuhun.” 

”Epävarmuus on lisääntynyt, niin yrittää saada pelaamalla puskuria tulevaan. Siinä tosin onnistumatta.” 

”Enemmän aikaa kotona, nii varmaan aiheuttanut sen.” 

”Olen aloittanut toipumistyön ennen epidemiaa joten ei muutosta” 

”Pelaan enemmän ja kaikki rahat loppuun, koska kuvittelen voittavani suuren summan ja sillä selättäväni taloudellisen ahdinkoni.” 

”Pelaaminen netissä ei ole juurikaan muuttunut mutta kauppareissuilla säästyy rahaa kun pelikoneet ovat suljettuna.” 

”Olen ollut jo tammikuun alusta pelaamatta. Korona on ehkä helpottanut pelaamattomuutta nimenomaan urheilusarjojen keskeytymisen myötä.” 

”Tekemisen puutteesta ja toivosta tuplata pienemmätkin rahat” 

”Olen ollut ahdistuneempi ja arjessa on enemmän tyhjää aikaa, kun kaupassa käynti rajoittuu ruoan ja muun aivan välttämättömän hankintaan ja yhteen kertaan viikossa. 
Harrastusmahdollisuudet kaventuneet ja kirjastot kiinni: ei saa luettavaa.” 

”Liikaa aikaa ja turhautumista.” 

”Työttömyys ja stressi  rahasta ajoi pelaamaan enemmän” 

”Hiukan noussut pelaamisajatuksia, ennen epidemiaa ei ollut.” 

(22 vastausta)



Poimintoja melko tasaisesti internetissä, pelisaleissa ja kauppojen yms. pelipisteissä 
pelanneiden  muutoksen kuvailuista.

Kaikki pelaaminen on siirtynyt nettiin. Lisääntynyt , koska muut tekemiset ovat vähentyneet. Pelikoneiden sulusta on ollut hyötyä, muun muassa hävityt summat, ovat olleet 
pienempiä.”

”Pelaamiseni on usein alkanut ensin kaupan koneilla ja sen jälkeen himo pelaamiseen on lisääntynyt huomattavasti ja usein kotiin mennessä olen jatkanut pelaamista netissä. 
Kun Veikkauksen koneet on olleet kiinni, on ollut todella helpottavaa, kun peliärsykkeitä ei ole joka puolella minne menee.”

”Pelikoneiden sulkeuduttua olen saanut aikaa toipua ongelmasta. Netissä pelaamisen saa estettyä, kukaan ei estä nostamaan tiliä tyhjäksi ja pelaamasta kolikkopelejä 
kaupassa...”

”Hankalinta oli päästä kaupasta pois jos lompakossa sattui olemaan kolikoita niin pitihän ne koittaa tuplata. Nyt on helpotus kun pääsee kaupasta ilman pelaamista ja ei tule 
sitä katumusta kun oli rahat taas hävinnyt koneisiin.” 

”Pelaan tietenkin nyt vain netissä. Jos voitan enemmän, saatan pelata tuntitolkulla. On vielä vaikeampi kotiuttaa rahoja kuin pelikoneilla.” 

”Ei pääse kioskille pelaamaan pienemmillä panoksilla, netissä raha menee nopeammin eikä tunnu oikealta” 

”Motivaatio pelaamattomuuteen kasvanut, on hyvä kun näin kriisiaikaan peliautomaatit ja pelipisteet ovat kiinni.” 

”Helpottavaa on kaupoissa asiointi kun koneet mykkänä seisoo. Jännityksen ja pelihoukutuksen tunne kadonnut sekä rahaa säästynyt niilläkin reissuilla.” 

”Isoin muutos on se ettei kaupoissa ole pelikoneita, olen impulsiivinen pelaaja. Tunne pelata voi tulla milloin vain ja nyt kun mahdollisuuksia pelata ei ole (olen luopunut 
pankkitunnuksista) olen ns. pakosta pelaamatta ja koen sen erittäin hyvänä asiana.” 

”Koska pelikoneet on suljettu niin kotona netissä pelaan ehkä enemmän.” 

”Pelaan netissä kerralla enemmän kuin pelaisin kaupan peleillä” 

”Olen lisännyt nettipokerin pelaamista, mutta en koe sitä itselleni ongelmalliseksi” 

(18 vastausta)



Valtaosa kokee poikkeusajan helpottavan rahapelaamisensa hallintaa - paitsi 
pääasiassa netissä pelaavat. Kuvio sisältää  vain peliongelmasta toipuvat ja ongelmia nyt kokevat.

Pääasiassa kauppojen ja kioskien yms. pelipisteissä 
pelaavista (39 hlö) kukaan ei koe pelaamisen hallintaa 
korona-aikana vaikeammaksi. 87,2 % (34 hlö) sanoo hallinnan 
olevan nyt helpompaa.

Pääasiassa pelisaleissa pelanneista (5hlö) kukaan ei koe 
pelaamisen hallintaa jatkossa vaikeammaksi.

Netissä pääasiassa pelanneiden (88 hlö) vastaukset 
jakaantuvat melko tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen 
ympärille. Vähiten on heitä, joille pelaamisen hallinta on 
helpottunut.

Tasaisesti eri kanavissa pelanneista (27 hlö) vain muutama 
(14,8 % = 4 hlö) kokee pelaamisen hallinnan epidemia-ajan 
jatkuessa vaikeutuvan.

Kysymys: Miten arvioit koronaepidemian ja poikkeusajan vaikuttavan 
jatkossa pelaamisesi hallintaan?

N=39 N=5 N=88 N=27

(N= 159) 



Avoin kysymys: Jos koet, että tämä poikkeustilanne saattaa vaikuttaa jatkossa pelaamisesi hallintaan, kerro vielä tarkemmin ajatuksistasi. 
Mitä mahdollisuuksia ja/tai riskejä näet?

Poimintoja ”pelaamisen hallinta on minulle helpompaa”-vastanneiden kuvailuista.

”Koronan takia minä voisin helpommin päästä eroon kaikenlaisista rahapeleistä. Toivottavasti pääsen niistä eroon.”

”Kun ei pääse sulun takia pelaamaan, niin kohdallani tämä on taivaan lahja, ei tee yhtään enää mieli pelata. Riskinä tietysti on, että kun sulut aukeutuvat, että onko mieliala 
varmasti sama kuin nyt.” 

”Toivon, että tällä aikaa kun Veikkauksen koneet on kaupoissa kiinni, saisin pelaamiseni hallintaan. Nyt tämän tilanteen johdosta, olen yli kuukauden pystynyt olemaan 
pelaamatta, mikä itselle yleensä on ollut muuten todella todella harvinaista yli 20 peliongelmaisen vuoden aikana.” 

”Näen valoisamman tulevaisuuden ja uskon että pystyn jatkossa käymään kaupassa ja kävellä pelikoneiden ohi hymyssä suin. Se on ollut vaan tapa et usein pysähtyy koneelle. 
Nyt aion jatkossa laittaa lompakossa olevat kolikot säästöpossuun ja osoitteen joskus katsoa paljonko tuli säästettyä kun ei pelannut niitä kolikoita.” 

”Pääsen nyt työstämään paremmin asioita kun en pääse niitä piiloon pelikoneelle.”

”Jos ravintoloiden ja muidenkin liikkeiden pelikoneet ovat kiinni monta kk eteenpäin niin luulisin tuon pelihimon pienenevän. Ehkä oppii nauttimaan elämästään kotona eikä 
tee mieli lähteä mihinkään kaljalle ja istumaan pelikoneen vieressä. Tuntuu nyt huojentavalta kun rahaa ei heitä turhuuteen.”

”Osaan toivottavasti jatkossa selvitä pelihoukutustilanteista paremmin antamatta periksi kun nyt siihen tulee pakollinen harjoitus.”

”Ei pääse pelaamaan ja pikkuhiljaa alkaa unohtua halut ja on tullut tilalle muuta, esim. liikunta.”

”Minua auttaa ainakin suuresti tämä poikkeustilanne. Mitä pidemmälle jatkuu, sen parempi. En odota että automaatit avataan.” 

”Minun on huomattavasti helpompi olla pelaamatta kun pelikoneet on suljettu.” 

”Jatkosta en osaa sanoa, mutta tällä hetkellä tästä poikkeustilanteesta on minulle hyötyä” 

Koen että koronasta on tullut mahdollisuus automaattipeliriippuvaisten toipumiseen. 

(40 VASTAUSTA)



En koe, että koronalla ja poikkeus- ajalla 
on vaikutusta pelaamiseni hallintaan.

”Itseeni tämä ei vaikuta. Olen lähinnä huolissani 
niistä pelureista ketkä eivät pääse kaupassa 
automaatille. Varmasti moni löytää pelit 
internetistä mikä on mielestäni vaarallisempaa 
pelaamisen suhteen.”

”Huono puoli koronarajoituksissa on se, että 
hiljattain pelaamisen lopettaneena ei näe 
muiden pelaamista. Eli ei saa kiksejä siitä, että 
tekee asiat toisin muut tekevät tai kuin itse ennen 
teki.”

”Yksinäisyys ja masennus lisääntyneet 
pandemian aikana, ja tuttu pakotie on aina ollut 
nettipelit. Saan muutenkin vähän rahaa, niin 
vaikka laskuni pystyn maksamaan, loput on 
mennyt/voi tulla menemään jatkossakin 
helpommin nettipeleihin. Eniten pelkään sitä, 
että suistun takaisin pahimpiin peliaikoihini, 
jolloin pelasin kaikki omat rahani ja vielä 
lainarahanikin, enkä pystynyt ostamaan edes 
niitä välttämättömiä asioita, kuten ruokaa jne.”

Avoin kysymys:  Jos koet, että tämä poikkeustilanne saattaa vaikuttaa jatkossa pelaamisesi hallintaan, kerro vielä tarkemmin 
ajatuksistasi.  Mitä mahdollisuuksia ja/tai riskejä näet?

(11 VASTAUSTA)
(14  VASTAUSTA)

(4  VASTAUSTA)

En osaa sanoa, onko hallinta nyt 
helpompaa vai vaikeampaa.

”Rahan vähyys lisää riskiä koittaa 
voittaa tarvittavat rahat.” 

”Enempi aikaa ja tilanne ahdistaa niin 
pelaaminen helpottaa.” 

”Enemmän stressiä esim. 
etäkoululaiset, vähemmän 
mahdollisuuksia omaan mukavaan 
tekemiseen ja lapsivapaaseen. Joten 
peliajatuksia enemmän.”

”Yksinäisyys ahdistaa ja ahdistus ajaa 
pelaamaan.” 

”Monet muut harrastukset on 
pannassa niin on vaikeampi keksiä 
parempaa tekemistä luppoajalle. 
Pelikoneiden sulusta on ollut hyötyä, 
koska niiden pelaaminen tapahtuu 
monesti hetken mielijohteesta, eikä 
harkinnan kautta.”

Pelaamisen hallinta on minulle vaikeampaa.

”Asun yksin. Jos tilanne jatkuu pitkään, ahdistus ja 
yksinäisyys ja tylsyys saattaa johtaa pelaamisen 
lisääntymiseen.”

”Pelkään, että tilanteen pitkittyessä tämä kotona vietettävä 
aika saattaa laukaista pelihimon. Toki rahan puute oli yksi 
iso syy pelaamiseen aluksi niin se mietityttää myös. Tällä 
hetkellä minulla ei ole mitään mielihaluja pelata ja toivon, 
että se pysyykin näin.” 

”Stressi ja huoli terveyden säilymisestä johtaa 
lisääntyneeseen pelaamiseen, koska se on pakokeino 
"todellisuudesta”

Koen, että ajan lisääntyminen ja kotona oleminen lisää 
pelaamista ellei tilalle löydä muuta toimintaa joka tuottaa 
mielihyvää. Yksinäisyys ja tylsyys ajaa pelien pariin. Itselläni 
tosin rahatilanne on niin huono etten voi pelata enempää 
kuin ennen koronaa, joten siksi en osaa omalta osaltani 
arvioida tilannetta. Mutta jos rahaa olisi enemmän, niin 
luultavasti myös pelaisin enemmän. 

”Kotona saa rauhassa pelata joten häviö on enempi. 
Kaupassa ei niin edes kehtaa notkua.”



KAUPPOJEN RAHA-AUTOMAATTIPELIT JA PELISALIT ON 
NYT SULJETTU.

ONKO NÄITÄ PÄÄASIASSA PELANNEIDEN TOIPUMISTYÖTÄ 
TEKEVIEN JA NYT ONGELMIA KOKEVIEN PELAAMINEN 

VÄHENTYNYT JA HALLINTA HELPOTTUNUT?



Pääasiassa kaupoissa ja pelisaleissa sekä tasaisesti eri kanavissa raha-automaatteja pelanneista 
(toipumistyötä tekevistä ja ongelmia nyt kokevista) valtaosalla pelaaminen on vähentynyt.

Pääasiassa kauppojen ja kioskien yms. pelipisteissä 
automaatteja pelaavista (38 hlö) yhdenkään vastaajan 
pelaaminen ei ole lisääntynyt. Pelaaminen on vähentynyt
77,8 %:lla (28 hlö). Neljä henkilöä, eli 11,1 % (sanoo 
siirtyneensä toisiin peleihin.

Pääasiassa pelisaleissa automaatteja pelanneista (4 hlö) 
kaikkien pelaaminen on vähentynyt.

Pääasiassa netissä automaatteja pelanneista (72 hlö) 
pelaaminen on lisääntynyt 15 hlöllä ja vähentynyt niin ikään 
15 hlöllä.

Tasaisesti kaupoissa, pelisaleissa ja netissä pelanneista 
73,1 %:lla (29 hlö) pelaaminen on vähentynyt. 15,4 % (4 hlö) 
ilmoittaa siirtyneensä toisiin peleihin.

Kysymys: Onko rahapelaamisesi muuttunut koronaepidemian aikana? 
(voit vastata useamman)

N=38 N=4 N=72 N=29

Kuviossa vain automaattipelit ongelmakseen maininneet toipuvat ja ongelmia nyt kokevat. 
Huom.  84,7 % kaikista vastaajista (203 hlö) mainitsi yhdeksi ongelmakseen automaatit, mutta moni myös muita pelejä. 

(N=143)



Yksikään automaatteja pääasiassa kaupoissa ja/tai pelisaleissa pelanneista (toipumistyötä 
tekevistä ja ongelmia nyt kokevista) ei koe pelaamisen hallinnan epidemian jatkuessa 
vaikeutuvan. Nettipelaajien vastaukset jakaantuvat.

Pääasiassa netissä automaatteja pelanneiden (70 hlö) 
toipuvien ja ongelmia nyt kokeneiden vastaukset 
jakaantuvat melko tasaisesti kaikkien vastausvaihtoehtojen 
ympärille. Vastanneista 37,1 % (26 hlö) kokee ettei 
koronalla ole asiaan vaikutusta, kun taas 18,6 % (13 hlö) 
kokee hallinnan olevan nyt helpompaa.

Pääasiassa kauppojen ja kioskien yms. pelipisteissä 
automaatteja pelaavista (38 hlö) 86,8 % (33/38 hlö) 
kokee pelaamisen hallinnan helpottuneen. Kukaan ei koe 
sen vaikeutuneen. 

Tasaisesti automaatteja kaupoissa, pelisaleissa ja 
netissä pelanneistakin suurin osa (57,7 %, 15 hlö) kokee 
hallinnan helpottuneen. Vaikeampaa se on 15,4 %:lle (4 
hlö) vastaajista.

Kysymys: Miten arvioit koronaepidemian ja poikkeusajan vaikuttavan 
jatkossa pelaamisesi hallintaan?

N=38 N=4 N=70 N=26

(N=138)

Kuviossa vain automaattipelit ongelmakseen maininneet , toipuvat ja ongelmia nyt kokevat. 



VEDONLYÖNNISSÄ KOHTEITA ON TARJOLLA 
NIUKASTI KILPAURHEILUN OLLESSA TAUOLLA. 

ONKO PELIONGELMASTA TOIPUVIEN JA AKUUTTEJA 
ONGELMIA KOKEVIEN VEDONLYÖJIEN PELAAMISEN 

HALLINTA NYT HELPOMPAA? 



Vedonlyönnin ongelmakseen maininneiden 
vastaajien pääasiallinen pelaamiskanava ja 
pelatut muut pelit. 

Kuviot sisältävät vedonlyönnin ongelmakseen maininneet.

Vedonlyönnin yhdeksi ongelmakseen 
maininneiden vastaajien (39/203 hlö, 
19,2 %) valtaosalla pääasiallinen 
pelaamiskanava on internet.

Heistä 14 ilmoittaa jo toipuneensa 
ongelmasta. Mikäli jo toipuneet jättää 
laskuista, on jakauma edelleen lähes sama 
(72% internet, 16 % melko tasaisesti eri 
kanavissa, 12 % pääasiassa pelipisteissä 
(kaupat, kioskit yms.) 

Vedonlyönnin ongelmakseen maininneet 
ovat kokeneet myös muiden pelien 
aiheuttaneen ongelmia. Esim. 64,1 %:lle 
vedonlyöjävastaajista myös automaatit 
ovat aiheuttaneet ongelmia.

Kysymys: Miten 
kuvailisit pääasiallista 
pelaamistapaasi 
(silloin kun vielä 
pelasit)?

(N=39)

Kysymys: Mitkä 
pelimuodot ovat 
aiheuttaneet 
sinulle 
pääasiassa 
ongelmia? (voit 
valita useampia)

(N=39)



Vedonlyönnin ongelmakseen maininneilla (toipumistyötä tekevillä ja ongelmia nyt kokevilla) 
valtaosalla (56 %, 14/25 hlö) pelaaminen on vähentynyt. Vain yksi vastaaja sanoo siirtyneensä 
toisiin peleihin. 

Huom. Kuvio sisältävää vain toipumistyötä tekevät ja ongelmia nyt kokevat,  vedonlyönnin ongelmakseen 
maininneet.

Kysymys: Onko rahapelaamisesi muuttunut koronaepidemian aikana? 
(voit vastata useamman)

(N=25)



(11 VASTAUSTA)

Vedonlyönnin ongelmakseen maininneiden toipumistyötä tekevien ja ongelmia 
nyt kokevien muutoksen kuvailua – kiinnostavaa pelattavaa ei nyt ole.

Avoin kysymys: Kuvaile havaitsemiasi muutoksia tarkemmin. Mistä ajattelet muutoksen johtuvan?

”Luojan kiitos pelaamisen kohteita vedonlyönnissä paljon vähemmän.”

”Olen ollut jo tammikuun alusta pelaamatta. Korona on ehkä helpottanut pelaamattomuutta nimenomaan 
urheilusarjojen keskeytymisen myötä.”

”Lopetin pelaamisen jo ennen kuin koronaepidemia alkoi. Koronasta on ollut minun pelaamisen lopettamiselle hyötyä. 
Urheiluvedonlyönnissä kohteet eivät ole nyt ollenkaan kiinnostavia pelata ja on hyvä kun rahapeliautomaatit ovat 
suljettu.”

”Urheiluvedonlyönnin tarjonta tippunut huomattavasti koronan takia.”

”Pelaaminen lisääntynyt tekemisen puutteen takia.”

”Veikkauksen pelitarjonta. Pelikoneet suljettu.”



Vedonlyönnin ongelmakseen maininneilla (toipumistyötä tekevillä ja ongelmia nyt kokevilla) 
vain pieni osa (3 hlö, 12 %) kokee pelaamisen hallinnan epidemian jatkuessa vaikeutuvan. 

Huom. Kuvio sisältävää vedonlyöjistä vain toipumistyötä tekevät ja ongelmia nyt kokevat.

Kysymys: Miten arvioit koronaepidemian ja poikkeusajan vaikuttavan jatkossa 
pelaamisesi hallintaan?

(N=25) 



Koronaepidemiasta johtuva pelimahdollisuuksien kaventuminen on auttanut suurinta osaa vastaajista hallitsemaan ja vähentämään
rahapelaamistaan - erityisesti automaatteja kaupoissa pelanneita sekä heitä, jotka määrittelevät itsensä ’toipumistyötä tekeviksi’.  
Akuutisti ongelmia kokeville vastaajille koronaepidemia vaikeuttaa pelaamisen hallintaa entisestään (heistä valtaosa pelaa netissä).

Ø Pelaamismäärä on lisääntynyt korona-aikana vain harvalla vastaajalla
• Vain 12 %:lla (24 / 200 hlö) kyselyyn vastanneista rahapelaaminen on lisääntynyt. 43 %:lla pelaaminen on vähentynyt (käytetty aika ja/tai raha). 
• Kaupoissa ja kioskeissa pelanneista toipuvista ja ongelmia nyt kokevista pelaaminen on vähentynyt 78,4 %:lla vastaajista ja lisääntynyt 0 %:lla vastaajista.

Ø Pelaamistottumukset ovat muuttuneet vain harvoilla (=siirtymistä muihin peleihin)
• Vain 5,5 % (11 hlö) kaikista pelaajavastaajista mainitsee pelaamistapojensa muuttuneen (=siirtyneensä toisiin peleihin). 
• Kaupoissa ja kioskeissa pelanneista toipuvista ja ongelmia nyt kokevista 10,8 % (4 hlö) mainitsee siirtyneensä toisiin peleihin, pelaamismäärän (aika ja/tai raha) kuitenkaan lisääntymättä. 

Ø Omalla toipumistilanteella on merkitystä siihen, miten koronaepidemia vaikuttaa pelaamisen hallintaan
• Toipuneille epidemialla ja poikkeusajalla on vähiten merkitystä pelaamisen hallintaan epidemian aikana. Toipumistyötä tekevistä valtaosalle hallinta on nyt helpompaa.
• Sen sijaan suurimmalle osalle (40 %) akuutisti ongelmia kokevista koronaepidemia vaikeuttaa pelaamisen hallintaa ja vain 7,5 %:lle pelaamisen hallinta on nyt helpompaa.

Ø Pelaaminen näyttää aineiston perusteella lisääntyneen useammin heillä, joiden elämään koronaepidemia on vaikuttanut kielteisemmin.
• Koronaepidemian koetaan vaikuttaneen elämän eri osa-alueisiin (mm. työtilanne, raha-asiat, mielenterveys, virkistysmahdollisuudet, stressi yms.) kielteisemmin heillä, joiden pelaaminen on 

lisääntynyt.

Ø Pääasiallisella pelikanavalla on merkitystä siihen, miten koronaepidemia vaikuttaa pelaamisen hallintaan
• Kaupoissa ja kioskeissa pääasiassa rahapelejä pelanneista pelaaminen on valtaosalla (78,4%)  toipumistyötä tekevistä ja akuutisti ongelmia kokevista vähentynyt. Valtaosa kauppapelaajista (87,2%) 

kokee pelaamisen hallinnan poikkeusaikana jatkossa helpommaksi. 
• Netissä pääasiassa pelaavista yhtä monella pelaaminen on lisääntynyt kuin vähentynyt (22,7%, 20 hlö) ja vain 19,3 % nettipelaajista kokee pelaamisen hallinnan olevan nyt helpompaa. 

Ø Vedonlyöntitarjonnan vähyys ei näytä siirtäneen toipumistyötä tekeviä eikä akuutisti ongelmia kokevia muiden pelien pariin
• Vedonlyönnin ongelmaksi maininneista toipujista vain yksi henkilö mainitsee pelaamistapojen muutoksista (=siirtymisestä toisiin peleihin). Monet vedonlyönnin ongelmaksi maininneet mainitsivat 

myös muita pelejä ongelmakseen (esim. 66% heistä mainitsi myös automaatit ongelmakseen).

JOHTOPÄÄTÖKSET


