
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2285 Rahapelitutkimus 2007

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2285 Gambling Survey 2007

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



      
       
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

RAHAPELITUTKIMUS  2007 T5046 

Olen nn Taloustutkimuksesta, hyvää päivää/iltaa. Teemme sosiaali- ja terveysministeriön 
toimeksiannosta tutkimusta rahapeleistä. Tutkimuksessa haastatellaan yhteensä 5000 henkilöä. 
Kaikki haastateltavat esiintyvät nimettöminä. Saisinko haastatella Teitä kymmenisen minuuttia? 

1. Oletteko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana osallistunut Veikkauksen peleihin kuten 
Lottoon, Jokeriin, Vakioveikkaukseen, vedonlyöntiin, Fintoton ravipeleihin, pelannut RAY:n 
rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? 

1 kyllä ->Siirry kysymys 3  
2 ei –> siirry kysymys 2  

2. JOS EI OLE PELANNUT VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA: Entä oletteko tätä aikaisemmin 
osallistunut Veikkauksen peleihin kuten Lottoon, Jokeriin, Vakioveikkaukseen, vedonlyöntiin, 
Fintoton ravipeleihin, pelannut RAY:n rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? 

1 kyllä -> Siirry kysymys 4 
2 ei -> siirry kysymys  23 

3. Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä…? 

Kyllä/Ei/EOS 
- Veikkauksen Lotto, Vikinglotto tai Jokeri 
- Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli  
- Veikkauksen pahviset Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat  
- Veikkauksen internetarvat  
- Vakioveikkaus 
- Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto  
- Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75  
- pelannut Suomessa kasinolla 
- rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla kuin kasinolla  
- pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla  
- Fintoton (Hippos) totopelit raveista    
- Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin  
- Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF)  
- Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet tai Ladbrokes 
- Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) 
- Nettipokeri ulkomaille kuten Ladbrokes tai Betsson 
- Muut rahapelit Ahvenanmaalle (PAF)  
- Muut rahapelit ulkomaille 

- Entä oletteko pelannut jotain muuta, tässä mainitsematta jäänyttä rahapeliä viimeisen 12 
kuukauden aikana? KIRJOITETAAN YLÖS, MITÄ 



       
        
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

     

       
        
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

4. JOS PELANNUT RAHAPELEJÄ AIKAISEMMIN KUIN VIIMEISEN 12 KK AIKANA: Oletteko Te 
itse pelannut aikaisemmin kuin viimeisen 12 kuukauden aikana seuraavia rahapelejä…? 

Kyllä/Ei/EOS 

- Veikkauksen Lotto, Vikinglotto tai Jokeri 
- Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli  
- Veikkauksen pahviset Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat  
- Veikkauksen internetarvat  
- Vakioveikkaus 
- Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto  
- Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75  
- pelannut Suomessa kasinolla 
- rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla kuin kasinolla  
- pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla  
- Fintoton (Hippos) totopelit raveista    
- Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin  
- Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF)  
- Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet tai Ladbrokes 
- Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) 
- Nettipokeri ulkomaille kuten Ladbrokes tai Betsson 
- Muut rahapelit Ahvenanmaalle (PAF)  
- Muut rahapelit ulkomaille 

JOS EI PELANNUT VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA (KYS 1), SIIRRY KYSYMYS 8 

5. JOS OSALLISTUNUT VEIKKAUKSEN TAI FINTOTON PELEIHIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA 
(KYSYMYS  3): Osallistutteko veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin 
välityksellä?

 1 asiamies 
 2 Internet 

6. NIISTÄ JOITA PELANNUT VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA : Miten usein Teillä on tapana 
pelata/osallistua ….? 

useita kertoja  kerran viikossa  2-3 kertaa       kerran harvemmin 
viikossa             kuukaudessa  kuukaudessa  

- Veikkauksen Lotto, Vikinglotto tai Jokeri 
- Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli  
- Veikkauksen pahviset Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat  
- Veikkauksen internetarvat  
- Vakioveikkaus 
- Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto  
- Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75  
- pelannut Suomessa kasinolla 
- rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla kuin kasinolla  
- pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla  
- Fintoton (Hippos) totopelit raveista    
- Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin  
- Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF)  
- Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet tai Ladbrokes 
- Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) 



        
        
        

- Nettipokeri ulkomaille kuten Ladbrokes tai Betsson 
- Muut rahapelit Ahvenanmaalle (PAF)  
- Muut rahapelit ulkomaille 

- Muita, luettelossa mainitsematta jääneitä rahapelejä, joita olette pelannut (VASTAUS 
KYSYMYKSESTÄ 3)  

7. JOS ON PELANNUT VIIMEISEN 12 KK: N AIKANA (KYS 3): Arvioikaa kuinka paljon tavallisesti 
käytätte rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden viikon aikana?  

___________ euroa/viikko 

(JOS ON PELANNUT RAHAPELEJÄ (KYLLÄ-VASTAUS KYS 1 TAI 2), KYSYTÄÄN
KYSYMYKSET 8-22. MUUTEN SIIRRYTÄÄN KYS 23).  

8. Mikä on suurin rahamäärä, jonka olette käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana?  

___________ euroa 

9. Jos häviätte rahapeleissä, teettekö usein niin, että palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan 
yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? 

 1 en koskaan -> Siirry kysymys 10  
 2 joskus 
3 usein 
4 aina 

9.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 9 = 2-4):Kuinka usein 
olette tehnyt näin viimeisen 12 kuukauden aikana ?  

 1 en koskaan  
 2 joskus 
3 usein 
4 aina 

10. Oletteko koskaan väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa 
hävinnyt? 

1 en koskaan -> Siirry kysymys 11  
2 alle puolessa häviökerroista 
3 useimmissa häviökerroissa 

10.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 10 = 2-3): Kuinka 
usein olette tehnyt näin viimeisen 12 kuukauden aikana?  

1 en koskaan  
 2 joskus 
3 usein 
4 aina 

11. Oletteko koskaan pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? 

 1 kyllä 
2 ei –> Siirry kysymys 12 



11.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 11 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 

 1 kyllä 
2 ei 

12. Ovatko ihmiset arvostelleet pelaamistanne tai väittäneet Teillä olevan pelaamisongelma 
riippumatta siitä mitä itse ajattelette asiasta?   

 1 kyllä 
2 ei –> Siirry kysymys 13  

12.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 12 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 

1 kyllä 
2 ei 

13. Oletteko koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? 

 1 kyllä 
2 ei –> Siirry kysymys 14  

13.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 13 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana?  

1 kyllä 
2 ei 

14. Oletteko koskaan tuntenut haluavanne lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta olette ajatellut 
että ette siihen pysty? 

 1 kyllä 
2 ei -> siirry kysymys 15 

14.1 (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 14 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 

1 kyllä 
2 ei 

15. Oletteko koskaan salaillut pelaamistanne perheenjäseniltänne tai muilta läheisiltä? 

 1 kyllä 
2 ei –> siirry kysymys 16  

15.1 (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 15 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 
 1 kyllä 

2 ei 

16. Oletteko koskaan kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne?   



1 kyllä 
2 ei -> Siirry kysymys 18 

17. JOS KYLLÄ: Onko kiistely koskaan koskenut rahapelien pelaamistanne? 

 1 kyllä 
2 ei –> Siirry kysymys 18  

17.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 17 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 

1 kyllä 
2 ei 

18. Oletteko koskaan lainannut rahaa pelaamiseen ettekä ole sitten pelaamisenne vuoksi pystynyt 
maksamaan lainaa takaisin?   

 1 kyllä 
2 ei –> siirry kysymys 19  

18.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 18 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 

 1 kyllä 
2 ei 

19. Oletteko koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt  työ- tai opiskeluaikaanne 
pelataksenne rahapelejä? 

 1 kyllä 
2 ei –> siirry kysymys 20  

19.1. (JOS ON PELANNUT JOTAIN VIIMEISEN 12 KK:N AIKANA JA KYS 18 = 1): Onko näin 
käynyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 

1 kyllä 
2 ei 

20. Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne seuraavilta ...? 

  kyllä  ei  
- kotitaloutenne yhteisistä rahavaroista 
- puolisoltanne tai muulta perheenjäseneltä 
- sukulaisiltanne tai muilta tuttaviltanne 
- pankista tai muusta luottolaitoksesta 
- hankkinut rahaa luottokortilla 
- yksityisiltä rahanlainaajilta   
- myynyt osakkeita tai muita arvopapereita 
- myynyt omaa tai perheen omaisuutta 
- panttilainaamosta 
- niin sanotuilla pikavipeillä  



20.1. KYSYTÄÄN NIISTÄ KOHDISTA, JOTKA K20= KYLLÄ JOS ON PELANNUT VIIMEISEN 12 
KUUKAUDEN AIKANA: Entä oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai 
maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta viimeisen 12 kuukauden aikana? 

  kyllä  ei  

- kotitaloutenne yhteisistä rahavaroista 
- puolisoltanne tai muulta perheenjäseneltä 
- sukulaisiltanne tai muilta tuttaviltanne 
- pankista tai muusta luottolaitoksesta 
- hankkinut rahaa luottokortilla 
- yksityisiltä rahanlainaajilta   
- myynyt osakkeita tai muita arvopapereita 
- myynyt omaa tai perheen omaisuutta 
- panttilainaamosta 
- niin sanotuilla pikavipeillä  

21. Pelaatteko Te itse mielestänne ongelmallisen paljon rahapelejä tai oletteko joskus pelannut? 

1 kyllä, pelaan liikaa 
2 olen joskus pelannut, en enää 
3 en pelaa enkä ole pelannut 

22. Oletteko käyttänyt alun perin muuhun tarkoitukseen lainattuja rahoja rahapelaamiseen? 
LUETELLAAN 1-5 

1 En koskaan  
 2 Kerran 

3 2-5 kertaa
4 6-10 kertaa 
5 Yli 10 kertaa 
6 En osaa sanoa 

23. Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut rahapeliongelmia …? 
Kyllä/ei/eos 

 1 isä 
 2 äiti 

3 veli tai sisko 
 4 isovanhemmat 
 5 puoliso 

6 oma lapsi/lapset 
7 itsellenne tärkeä ystävä 

24. Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa? 

 1 on 
 2 ei 
 3 eos 

25. Ovatko pelaamisongelmat mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime 
vuosina? 



_____  

 1 lisääntyneet 
 2 pysyneet ennallaan 
 3 vähentyneet 
 4 eos 

26. Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamana kolmen 
peliyhtiön (RAY, Veikkaus, Fintoto) yksinoikeudella, mielestänne hyvä tapa rajoittaa 
rahapelaamisen haittojen laajuutta? 

1 Kyllä 
2. Ei 

 3 Eos 

TAUSTATIEDOT: 

MERKITSE VASTAAJAN SUKUPUOLI: 

1 nainen 
2 mies 

Siten kysyisin vielä muutaman taustatietokysymyksen tulosten tilastollista luokittelua varten.  

Aluksi kysyisin, että mikä on syntymävuotenne? HAASTATTLELIJA: MERKITSE SYNTYMÄVUOSI 
KOKONAISENA, SIIS ESIM. 1975.  

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa Teitä parhaiten? LUETTELE 

1 kokopäivätyössä (vähintään 32 tuntia viikossa) 
2 puolipäivätyössä (15-31 tuntia viikossa) 
3 osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) 
4 avustava perheenjäsen perheyrityksessä 
5 työtön tai lomautettu 
6 opiskelija tai koululainen 
7 eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 
8 eläkkeellä muusta syystä 
9 hoitaa kotitaloutta 
10 varusmies- tai siviilipalveluksessa 
11 vanhempainlomalla 

Mihin seuraavista ammattiryhmistä katsotte kuuluvanne? LUETTELE (HAASTATTELIJA: JOS ON 
ELÄKKEELLÄ, MERKITÄÄN ”ELÄKELÄINEN”, EI AIEMPAA AMMATTIA) 

1 työväestö 
2 toimihenkilö 
3 johtava asema 
4 yrittäjä/ammatinharjoittaja 
5 opiskelija 
6 eläkeläinen 
7 muu 

JOS VASTAAJA ELÄKKEELLÄ (TYÖVUOSIEN PERUSTEELLA TAI MUUTEN):  



Onko rahapelaamiseen kuluttamanne aika eläkkeelle jäätyänne lisääntynyt, pysynyt samana vai 
vähentynyt? (HUOM. TULOSTUS NIISTÄ ELÄKELÄISISTÄ, JOTKA OVAT PELANNEET JOSKUS 
RAHAPELEJÄ) 

1 lisääntynyt 
2 pysynyt samana 
3 vähentynyt  
4 EOS 

Paljonko ovat Teidän omat kuukausitulonne kun verot on vähennetty? 

__________ euroa/kk 

Montako henkilöä kuuluu talouteenne? 

1 yksi 
2 kaksi 
3 kolme 
4 neljä tai useampi 

Otoksesta suoraan saatavat taustatiedot:  

- asuinpaikkakunnan asukasmäärä  
- asuinmaakunta 

/ttu 20.04.2007 


