
KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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Hyvä vastaanottaja 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii puhelinhaastattelujen avulla suomalaisten rahapelaamista ja ter-
veyttä. Haastateltaviksi on valittu satunnaisesti 16 000 henkilöä Väestörekisteristä. 
 
Te olette yksi mukaan valituista. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tutkimuksen kattavuuden ja luotettavuuden kan-
nalta kaikkien tutkimukseen valittujen vastaukset ovat tärkeitä. Teidän antamianne tietoja  
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettöminä. Tulokset esitetään taulukkoina, joista kenen-
kään henkilökohtaisia vastauksia ei voida jäljittää.  
 
Vaikka ette itse pelaisi lainkaan rahapelejä, tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että osallis-
tutte haastatteluun. Tutkimuksessa saadaan tärkeää uutta tietoa suomalaisten suhteesta rahapelaamiseen.  
 
Puhelinhaastattelut tekee Taloustutkimus Oy. Teille tullaan soittamaan lähiaikoina 010 -alkuisesta pu-
helinnumerosta. Kun vastaatte puheluun, Taloustutkimuksen haastattelija kertoo teille lisää tutkimuksesta. 
 
Teillä on mahdollisuus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa.  
 
Suomalaisten aikuisten rahapelaamista on tutkittu aikaisemmin vuosina 2003 ja 2007. Voitte tutustua 
vuoden 2007 raporttiin internetissä osoitteessa: http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/82EFAC39-7AEC-4EA9-
A3C4-BB57D35A07B7/0/Suomalaisten_rahapelaaminen_2007_tekstiraporttit5046.pdf 
 
Tämän kyselyn rekisteriseloste, joka on Henkilötietolain mukainen, on luettavissa osoitteessa: 
http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/suomalaisten-rahapelaaminen-2011 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jukka Halme, 
puhelinnumero 020 610 7217. Puhelinhaastatteluja koskevia lisätietoja antaa Taloustutkimuksen tutkimus-
päällikkö Tuomo Turja, puhelinnumero 09 7585 1208. 
 
 
Ystävällisin tutkimusterveisin 
 
 
 
Pekka Hakkarainen Jukka Halme 
osastojohtaja vastaava tutkija  
 
 
Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä Väestörekisterikeskus Puhelinnumerolähde: DirektMedia 121 Oy 
PL 70 00581 HELSINKI   Kumpulantie 3 00520 Helsinki 
 



  
 

THL � Raportti nro 14/2012 84 Suomalaisten rahapelaaminen
2011 

 

 
Suomalaisten rahapelaaminen 2011 �kysely 
 
Olen tutkimushaastattelija NN Taloustutkimuksesta, hyvää päivää/iltaa. Olemme tekemässä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiannosta tutkimusta suomalaisten rahapelaamisesta. 
Olette yksi tutkimukseen valituista vastaajista, kuten teille lähetetyssä tiedotteessa kerrottiin. Oli-
siko teillä nyt aikaa vastata tutkimukseen? Tutkimukseen vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 mi-
nuuttia 
Kyllä �> Aloita haastattelu  
EI: Olisiko teillä aika vastaamiseen joskus myöhemmin?  
 
Kyllä �> Osaatteko sanoa, koska teille voisi soittaa uudestaan?  
Ei �> Sitten en vaivaa teitä pidempään. Hyvää päivän/illan jatkoa.  
 

A. RAHAPELIT.  
 
Kysyn ensimmäiseksi, mitä rahapelejä olette pelannut koko elämänne aikana ja mitä 
rahapelejä olette pelannut viimeisen 12 kuukauden aikana.  
Rahapelejä ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto tai Keno, rahapeliautomaa-
tit kuten hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, vedonlyönti, ka-
sinopelit sekä internetissä pelattavat rahapelit kuten nettipokeri 
A1. Oletteko koskaan elämänne aikana pelannut jotain rahapeliä? 
1 kyllä 
2 ei -> SIIRRY B1  
 
A2. Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko 
pelannut peliä joskus, ja oletteko pelannut peliä viimeisen 12 kuukauden aikana, vai 
ettekö ole pelannut peliä koskaan. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne 
rahapelit.  LUETELLAAN, MYÖS SULUISSA OLEVA TEKSTI, SINGLE 

 
 Olen pelannut 

joskus elämäni 
aikana 

olen pelannut 
viimeisen 12 

kuukauden aika-
na 

En ole koskaan 
pelannut 

Veikkauksen Lotto, Viking lotto tai 
Jokeri 

! ! !

Veikkauksen päivittäiset arvontapelit 
(Keno, Syke, eBingo) 

! ! !

Veikkauksen raaputusarvat (Ässä, Casi-
no jne.) 

! ! !

Veikkauksen vakioveikkaus ! ! !
Veikkauksen vedonlyönti (pitkäveto, 
moniveto, tulosveto, Live-veto) 

! ! !

Veikkauksen raviveikkaus (V-5, V-75) ! ! !
Rahapelit Suomessa kasinolla ! ! !
Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) 
rahapeliautomaatit muualla kuin ka-
sinolla (hedelmäpelit, videopokeri, pa-
jatso) 

! ! !

Pelinhoitajan hoitama pöytäpeliä muu- ! ! !
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alla kuin kasinolla (ruletti, black jack) 
Nettipokeri Raha-
automaattiyhdistyksen ( RAY) netti-
kasinolla 
 

! ! !

Muut pelit Raha-automaattiyhdistyksen 
(RAY) nettikasinolla 

! ! !

Fintoton totopelit raveissa (myös inter-
netissä) (Voittaja, Sija, Kaksari, Troik-
ka, Päivän Duo) 

! ! !

Fintoton raviveikkaus (myös internetis-
sä)(V-4) 

! ! !

Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli 
rahapanoksin 

! ! !

Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) ! ! !
Muut pelit Ahvenanmaalle (PAF) ! ! !
Nettipokeri ulkomaille (Centrebet, Lad-
brokes, Unibet) 

! ! !

Muut pelit ulkomaille (Centrebet, Lad-
brokes, Unibet) 

   

 
 
Kysyn vielä vähän lisää pelaamisestanne internetissä.  
A3. Oletteko pelannut rahapelejä internetissä viimeisen 12 kuukauden aikana? 
1 kyllä  
2 ei 
Jos vastaa �ei�, siirrytään kysymykseen A 5. 
 
A4. Millä seuraavista internetin sivuista olette pelannut rahapelejä 
a . Veikkauksen sivut 
1 kyllä  
2 ei 
b.  Raha-automaattiyhdistyksen eli RAYn sivut 
1 kyllä  
2 ei 
c.  Fintoton sivut  
1 kyllä  
2 ei 
d Ahvenanmaalaisen PAFin sivut 
1 kyllä  
2 ei 
e ulkomaisten peliyhtiöiden sivut  
1 kyllä  
2 ei 
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Kysyn nyt hieman tarkemmin niistä peleistä, joita ilmoititte pelanneenne viimeisen 12 kuu-
kauden aikana. 
 
A5.KYSYTÄÄN KAIKISTA PELEISTÄ, JOITA PELATTU VIIMEISEN 12 KK:N AI-
KANA. Kuinka usein pelasitte  ____ peliä viimeisen 12 kuukauden aikana? LUETTELE 
PELIEN NIMET JA VASTAUSASTEIKKO  
1 päivittäin tai lähes päivittäin 
2 useita kertoja viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa  
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin 
7 EN OSAA SANOA  
 
A6. Kuinka paljon AIKAA käytitte  ___ pelin pelaamiseen viimeisen 30 päivän aikana? 
Laskekaa mukaan myös pelaamisen suunnitteluun ja tulosten tarkistamiseen kulunut aika-
na. LUETTELE PELIEN NIMET JA VASTAUSASTEIKKO  
 
1 vähemmän kuin 1 tunti 
2 1-4 tuntia 
3 5-10 tuntia 
4 enemmän kuin 10 tuntia, kuinka monta tuntia ______ tuntia 
5 EN OSAA SANOA 

 
A7. Kuinka paljon RAHAA yhteensä käytitte  [1 ] �pelin pelaamiseen viimeisen 30 päivän 
aikana? Laskekaa mukaan kaikki käyttämänne raha riippumatta siitä hävisittekö vai voitit-
teko. LUETTELE PELIEN NIMET  
 
 
_____euroa 
EN OSAA SANOA  
 
  
A8. Arvioikaa kuinka paljon tavallisesti käytätte rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden 
viikon aikana? 
_____euroa  
EN OSAA SANOA  
 
A9. Mitä rahapeliä pelaatte kaikista mieluiten? Valitkaa peli niiden pelien joukosta, joita 
kerroitte pelanneenne viimeisen 12 kuukauden aikana: 
 

A10. Mikä oli suurin voittonne rahapeleissä viimeisen 12 kuukauden aikana? Kuinka pal-
jon voititte euroissa? 
___  euroa  
EN OSAA SANOA 

Ei halua kertoa  
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A11. Mikä oli suurin häviönne rahapeleissä viimeisen 12 kuukauden aikana? Kuinka pal-
jon hävisitte euroissa? 
___  euroa  
EN OSAA SANOA 

Ei halua kertoa  
 
A12. Minkä ikäinen olitte kun pelasitte ensimmäisen kerran rahasta? 

___ vuotta 
A13. Mitä peliä pelasitte, kun pelasitte ensimmäisen kerran?  EI LUETELLA 
1 Veikkauksen Lotto, Viking lotto tai Jokeri 
2 Veikkauksen päivittäiset arvontapelit (Keno, Syke, eBingo) 
3 Veikkauksen raaputusarvat (Ässä, Casino jne.) 
4 Veikkauksen vakioveikkaus 
5 Veikkauksen vedonlyönti (pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto) 
6 Veikkauksen raviveikkaus (V-5, V-75) 
7 Rahapeli Suomessa kasinolla 
8 Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) rahapeliautomaatit muualla kuin kasinolla (hedelmäpelit, 
videopokeri, pajatso) 
9 Pelinhoitajan hoitama pöytäpeli muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack) 
10 Nettipokeri Raha-automaattiyhdistyksen ( RAY) nettikasinolla 
11Muut pelit Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla 
12 Totopelit raveissa  
13 Raviveikkaus  
14 Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin 
15 Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) 
16 Muut pelit Ahvenanmaalle (PAF) 
17 Nettipokeri ulkomaille (Centrebet, Ladbrokes, Unibet) 
18 Joku muu peli, mikä ________________ 
EN OSAA SANOA 
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B. MIELIPITEET RAHAPELAAMISESTA   
 

 
Seuraavaksi kysyn mielipiteitänne rahapelaamiseen liittyvistä asioista.  
KYSYTÄÄN KAIKILTA, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO PELANNUT KOSKAAN RA-
HAPELEJÄ. 
B1. Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa?  
1 kyllä 
2 ei 
 3 en osaa sanoa 
B2. Ovatko pelaamisongelmat mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet 
viime vuosina? 
1  Lisääntyneet 
2  Pysyneet ennallaan  
 3 Vähentyneet  
4 EN OSAA SANOA 
B3. Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamana kol-
men peliyhtiön (RAY, Veikkaus, Fintoto) yksinoikeudella, mielestänne hyvä tapa rajoittaa 
rahapelaamisen haittojen laajuutta? 
1 kyllä 
2 ei 
 3 en osaa sanoa 
B4. Millä tavoin Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen uudet nettipelit kuten netti-
pokeri ja nettibingo mielestänne vaikuttavat rahapelaamisesta aiheutuviin haittoihin? LU-
ETTELE 1-5  
1 lisäävätpaljon  
2 lisäävät jonkin verran 
3 eivät lisää eivätkä vähennä 
4 vähentävät jonkin verran 
5 vähentävät paljon 
6 en osaa sanoa 
B5. Rahapelejä voi uuden lain mukaan pelata vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta.  Onko tämä 
ikäraja teidän mielestänne hyvä keino vähentää rahapelaamisen ongelmia Suomessa? 
1 kyllä 
2 ei 
 3 en osaa sanoa 
 
Seuraavissa lauseissa on asioita, joita ihmiset ovat sanoneet rahapelien pelaamisesta. Olkaa 
hyvä ja kertokaa kuinka paljon olette samaa tai eri mieltä jokaisen lauseen kohdalla. Olet-
teko lauseiden kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri miel-
tä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? 
 
 täysin 

samaa 
mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

ei samaa, 
ei eri 
mieltä  

jokseenkin 
eri mieltä 

täysin 
eri miel-
tä 
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B6 Ihmisillä pitäisi olla oikeus 
pelata rahapelejä milloin vain 
haluavat.   

     

B7 Rahapelien pelaamiseen on 
nykyisin liikaa mahdollisuuk-
sia. 

     

B8 Rahapelaamiseen ei pitäisi 
kannustaa. 

     

B9 Useimmat ihmisistä, jotka 
pelaavat rahapelejä, pelaavat 
maltillisesti. 

     

B10.Rahapelien pelaaminen 
on vaaraksi perhe-elämälle. 

     

B11. Rahapelien pelaaminen 
on kaiken kaikkiaan hyväksi 
yhteiskunnalle. 

     

B12 Rahapelien pelaaminen 
piristää ihmisten elämää. 

     

B13 Olisi parempi, jos rahape-
lien pelaaminen olisi koko-
naan kielletty. 
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C. INTERNETIN KÄYTTÖ JA MUU PELAAMINEN KUIN RAHAPELAAMINEN  
 

Sitten kysymyksiä internetin käytöstä. 
C1. Onko kotitaloudessanne intenetyhteys? 
kyllä  
ei 
C2. Kuinka monta tuntia viimeisen 7 päivän aikana käytitte internetiä muihin kuin työasi-
oihin (esim. sähköinen asiointi kuten laskujen maksu, tietojen haku, yhteydenpito ystäviin, 
viihde jne.) 
____ tuntia 
En osaa sanoa  
En käytä internetiä lainkaan 
 
Seuraavat kysymykset koskevat video-, tietokone- ja mobiilipelejä. Näitä pelejä ei pelata 
rahasta. 
C3. Oletteko pelannut mitään video- tai  tietokonepeliä  viimeisen 12 kuukauden aikana? 
kyllä  
 ei 
C4.  JOS ON PELANNUT: Kuinka monta tuntia viimeisen 7 päivän aikana? 
______ tuntia 
EN OSAA SANOA  
C5. JOS ON PELANNUT: Entä kuinka monta tuntia viimeisen 30 päivän aikana?  
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D. SUHDE RAHAPELAAMISEEN 
 

JOS EI OLE PELANNUT RAHAPELEJÄ VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA, 
SIIRRYTÄÄN KYS. D23 
Seuraavaksi kysyn kysymyksiä suhteestanne rahapelaamiseen.  
Vastatkaa seuraaviin kysymyksen sen mukaan mikä on ollut tilanne 12 viime kuukauden 
aikana.  
D1. Kun pelaatte, kuinka usein palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne 
voittaa häviämänne rahat takaisin? Vastatkaa kuinka usein olette tehneet näin 12 viime 
kuukauden aikana. LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 en koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4  lähes aina 
D2. Oletteko koskaan väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudes-
sa hävinnyt? Kyse on 12 viime kuukaudesta. LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 en koskaan 
2 kyllä, alle puolessa häviökerroista 
3 kyllä, useimmiten 
D4. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin 
aikonut? 
1 kyllä 
2 ei 
D5. Ovatko ihmiset viimeisen 12 kuukauden aikana arvostelleet  rahapelien pelaamistanne  
tai väittäneet että Teillä on rahapelaamisen ongelma riippumatta siitä mitä itse ajattelette 
asiasta? 
1 kyllä 
2 ei 
 
D7. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne?  
1 kyllä 
2 ei 

D8. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana tuntenut, että haluatte lopettaa rahapelien pe-
laamisen, mutta ette ole uskonut, että pystytte lopettamiseen?  

1 kyllä 
2 ei 

D9. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana piilottanut pelitositteita, pelirahaa, velkakirjo-
ja tai muuta rahapelaamiseenne liittyvää puolisoltanne, lapsiltanne tai muilta läheisiltän-
ne?   

1 kyllä 
2 ei 

D10.  Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytös-
tänne? 



  
 

THL � Raportti nro 14/2012 92 Suomalaisten rahapelaaminen
2011 

 

1 kyllä 
2 ei 

D11.  JOS VASTASI �KYLLÄ� D10: Ovatko  nämä kiistat rahasta koskaan koskeneet  ra-
hapelien pelaamistanne?     

1 kyllä 
2 ei 

D12. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana lainannut rahaa joltain henkilöltä, ettekä ole 
pelaamisenne vuoksi maksanut hänelle takaisin?  

1 kyllä 
2 ei 

D13. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana menettänyt työ- tai opiskeluaikaanne rahape-
lien pelaamisen vuoksi?  

1 kyllä 
2 ei 
3 Ei työelämässä eikä opiskele  
 
 

D14A.  Oletteko lainannut rahaa rahapelien pelaamista varten tai maksaaksenne pelivelko-
ja viimeisen 12 kuukauden aikana? 

 

a) Kyllä �> SIIRRY D 14B 
b) Ei  -> SIIRRY D 15 
c) EOS-> SIIRRY D 15 

D 14B Luettelen nyt joitain tahoja, ja pyydän teitä sanomaan jokaisen kohdalla, oletteko 
lainannut näiltä rahaa pelaamista varten tai maksaaksenne pelivelkoja viimeisen 12 kuu-
kauden aikana. LUETTELE A-L 

 Kyllä Ei 
a. Kotitalousvaroista                                                
b. Puolisolta                                                        
  

  

c. Sukulaisilta tai appivanhemmil-
ta                     _______  

  

d. Pankista tai muusta luottolaitoksesta               
  

  

e. Hankkinut rahaa luottokortilla                      
  

  

f.  Yksityisiltä rahanlainaajilta         
g. Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita         
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h. Myynyt omaa tai perheen omaisuutta            
  

  

i. Lainannut rahaa sekkitililtä (kirjoittanut katteet-
tomia sekkejä)   

  

j. Panttilainaamosta  
   
  

  

k. Niin sanotuilla pikavipeillä 
   
  

  

l. pelannut luotolla  
   
  

  

 
 
D15. Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana Teistä on tuntunut, että rahapelaaminen 
saattaa olla Teille ongelma? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 ei koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
 
D16. Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein olette pelannut rahape-
lejäsuuremmilla summilla kuin teillä oikeastaan olisi varaa hävitä? LUETTELE VASTA-
USVAIHTOEHDOT  
 
1 en koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
D17. Kun edelleen ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teidän on pi-
tänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksenne pelaamisesta sa-
man jännityksen tunteen? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
 
1 ei koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
 
 
D18. Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana olette lainannut rahaa tai myynyt jota-
kin saadaksenne rahaa pelaamista varten? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
 
1 en koskaan 
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2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
 
 
 
D19. Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana rahapelaaminen on aiheuttanut Teille 
terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta? LUETTELE VASTAUSVAIHTO-
EHDOT  
 
 
1 ei koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
D20. Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana Teitä on arvosteltu rahapelaamisestanne, 
tai teille on sanottu, että rahapelaaminen on teille ongelma, riippumatta siitä, mitä mieltä 
itse olette asiasta? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
 
1 ei koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
D21. Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana rahapelaamisenne on aiheuttanut talou-
dellisia ongelmia Teille tai kotitaloudellenne? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
 
1 ei koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
D22. Kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana olette tuntenut syyllisyyttä siitä, miten 
harrastatte rahapelaamista, tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaatte? LUETTELE VASTA-
USVAIHTOEHDOT  
 
 
1 en koskaan 
2 joskus  
3 useimmiten 
4 lähes aina 
 
 
________ 
D23.  Oletteko etsinyt apua omaan rahapelaamisen ongelmaanne? LUETTELE 1-3 
1 kyllä, kerran 
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2 kyllä, useita kertoja 
3 en ole 
 
D24. JOS D23= 1 TAI 2: Mistä etsitte apua? 
1 internetistä 
2 Peluurista (puhelinpalvelu) 
3 sosiaalipalveluista 
4 terveyskeskuksesta 
5 päihdehoitopaikasta (kuten A-klinikalta) 
6 psykiatrian poliklinikalta 
7yksityiseltä terapeutilta 
8 muualta, mistä? SPECIFY__________ 
 
D25. Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan? 
1 isä 
2 äiti 
3 veli tai sisko 
4 isovanhemmat 
5 puoliso  
6 oma lapsi/lapset 
7 itsellenne tärkeä ystävä 
Vastausvaihtoehdot kyllä/ei/eos 
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E. TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 

Seuraavaksi kysyn joitakin kysymyksiä terveydentilastanne.  
E1. Millainen on yleinen terveydentilanne mielestänne nykyisin? onko se� 
1 hyvä  
2 melko hyvä  
3 keskitasoinen  
4 melko huono  
5 huono 
Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut neljän (4) viime viikon 
aikana. Kysymyksiin vastataan numerolla. Numerot tarkoittavat: 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa  
6 en lainkaan.  
 
Sanokaa kunkin kysymyksen kohdalla se numero, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne  
LUETELLAAN VAIHTOEHDOT JOS TARPEEN 
E2 .Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana ollut hyvin hermostunut? LU-
ETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa  
6 en lainkaan.  
 
E3. (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) tuntenut mielialanne niin ma-
talaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa  
6 en lainkaan.  
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E4. (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) tuntenut itsenne tyyneksi ja 
rauhalliseksi? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa  
6 en lainkaan.  
 
E5. (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) tuntenut itsenne alakuloiseksi 
ja apeaksi? LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa  
6 en lainkaan.  
 
E6. (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) ollut onnellinen? LUETTELE 
VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa  
6 en lainkaan.  
 
E7.  Onko Teillä 12 viime kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, jolloin 
olette suurimman osan aikaa� 
 
Ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut?  
 
Kyllä 
Ei 
 
E8. Menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin kuten harrastuksiin, työhön tai muihin 
asioihin, joista yleensä koette mielihyvää? 
 
Kyllä 
Ei 
 
E9. Tunnetteko itsenne yksinäiseksi�. LUETTELE VASTAUSVAIHTOEHDOT  
 
1. en koskaan 
2. hyvin harvoin 
3. joskus 
4.melko usein 



  
 

THL � Raportti nro 14/2012 98 Suomalaisten rahapelaaminen
2011 

 

5.jatkuvasti 
 
 
E10. Oletteko tupakoinut viimeisen 12 kuukauden aikana? LUETTELE 
1 kyllä, päivittäin 
2 kyllä, satunnaisesti 
3 ei ollenkaan  
 
E11. Kuinka usein olette viimeisen 12 kuukauden aikana juonut alkoholijuomia? Ottakaa 
mukaan myös ne kerrat, jolloin joitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan 
viiniä. 
Alkoholi tarkoittaa tässä mietoja alkoholijuomia kuten olutta, siideriä ja long drink juomia, 
mietoja ja väkeviä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia. LUETTELE 
en koskaan 
noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 
2-4 kertaa kuussa 
2-3 kertaa viikossa 
4 kertaa viikossa tai useammin 
 
E12. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette juonut niinä päivinä, jolloin käytitte 
alkoholia? 
Yksi alkoholiannos on pullo (33 cl) keskiolutta tai mietoa siideriä/ lasi (12 cl) mietoa viiniä/ 
pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä/ ravintola-annos (4 cl) väkeviä LUETTELE 
1-2 annosta 
3-4 annosta 
5-6 annosta 
7-9 annosta 
10 tai enemmän 
 
E13. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? LUETTELE 
en koskaan 
harvemmin kuin kerran kuussa 
kerran kuussa 
kerran viikossa 
päivittäin tai lähes päivittäin 
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TAUSTATIEDOT 
 
Lopuksi kysyn muutamia taustatietokysymyksiä tulosten tilastollista luokittelua varten.  
T1. Merkitse vastaajan sukupuoli  
1 mies 
2 nainen 
 
T2. Mikä on syntymävuotenne? 
19 _ _ 
 
T3. Mikä on siviilisäätynne? LUETTELE TARVITTAESSA 1-5 
1 avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
2 avoliitossa 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski  
5 naimaton 
Ei halua kertoa  
 
T4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Pyydän 
teitä laskemaan mukaan myös kansa- tai peruskoulun.  
__ __ vuotta 
Ei halua kertoa  
 
T5. Paljonko ovat teidän omat kuukausitulonne kun verot on vähennetty? 
________ euroa 
Ei halua kertoa  
 
T6. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: LUETTELE 1-12 
1. työssä 
2. osa-aikaeläkkeellä (osin työssä, osin eläkkeellä) 
3. eläkkeellä iän perusteella 
4. lomautettu 
5. työtön 
6. vuorotteluvapaalla 
7. opiskelija 
8. perhevapaalla, työsuhde voimassa 
9. kotiäiti tai -isä, ei voimassaolevaa työsuhdetta 
10. pitkäaikaisella (yli 6 kk) sairauslomalla 
11. työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuen saajana 
12. jokin muu, mikä?____________________________________________________________ 
Ei halua kertoa  
 
 
Tässä olivat kaikki kysymyksenne. Kiitämme teitä tutkimukseen osallistumisesta ja arvok-
kaasta tutkimusavusta. Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää uutta tietoa suomalaisten ra-
hapelaamisesta. Teitª haastatteli tutkimushaastattelija NN Taloustutkimus Oy:stª. 
Hyvªª pªivªn/illan jatkoa! 


