
KYSELYLOMAKE: FSD3261 RAHAPELIKYSELY 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3261 GAMBLING HARM SURVEY 2016

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/



Sait jokin aika sitten kutsun osallistua Rahapelikyselyyn internetissä. Jos olet jo vastannut, kiitos vas-
tauksestasi! Jos et ole vielä ehtinyt tai halunnut vastata verkossa, voit nyt osallistua myös täyttämällä 
oheinen kyselylomake. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 15 kappaletta 100 euron arvoisia 
lahjakortteja S- tai K-ryhmän kauppoihin. 
Suomalainen rahapelijärjestelmä uudistui vuodenvaihteessa. Tällä tutkimuksella arvioidaan rahapelaamista ja 
sen mahdollisia seurauksia ennen kolmen peliyhtiön (RAY, Veikkaus, Fintoto) yhdistymistä yhdeksi yhtiöksi. 
Kerro mitä mieltä sinä olet! 

Tutkimus on osa laajempaa THL:n tutkimushanketta. Tähän osatutkimukseen osallistuu 20 000 Uudenmaan, Pir-
kanmaan ja Kymenlaakson alueilla asuvaa henkilöä, jotka on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestöä 
koskevasta tietokannasta. Edustat tutkimuksessa lukuisia ikäisiäsi ja asuinalueellasi asuvia, joten vastauksillasi 
on todella merkitystä. 

Voit edelleen vastata kyselyyn internetissä. Vastaathan 15.2.2017 mennessä. Kirjeen oikeassa yläkulmassa on 
lomakkeen internetosoite sekä henkilökohtaiset tunnuksesi kirjautumista varten. 
Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperilomakkeen ja palauttaa sen valmiiksi maksetussa kuoressa Tilastokeskukseen 
15.2.2017 mennessä.

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tutkimustuloksista ole mahdollista erottaa yksittäisen henkilön 
antamia vastauksia.  

Lisätietoja tutkimuksesta löydät internetistä osoitteesta www.thl.fi/rahapelikysely ja www.stat.fi/rahapelikysely.  

Kiitos yhteistyöstä 

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään taustatietoja Tilastokes-
kuksen ja THL:n käytössä olevista hallinnollisista aineistoista, esimerkiksi perhe- ja koulutustietoja, tulo-, työssäkäynti- ja verotustietoja (esim. palkkatu-
lot, eläkkeet, työmarkkinatuki), luotto- ja lainatietoja (esim. asuntolainat), sosiaalietuuksia koskevia tietoja (esim. asumistuki, päivärahat), terveys-ja 
hoitotietoja sekä tieto tuomioista. Lisäksi tehdään analyysi vastaamattomista. Tilastokeskus ja THL voivat luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain 
tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tutkijoiden käyttöön aineisto luovutetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkis-
toon. Luovutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora 
tunnistaminen ei ole mahdollista.



 
 

 

 

Lisätietoja tutkimuksesta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): 
Erikoistutkijat Anne Salonen ja Sari Castrén [yhteystiedot poistettu]

Tilastokeskus 
Tutkija Marika Jokinen [yhteystiedot poistettu]

Internet 
www.thl.fi/rahapelikysely 
www.stat.fi/rahapelikysely 

www.facebook.com/Tilastotohtori 

https://twitter.com/tilastokeskus 

https://www.instagram.com/tilastokeskus
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Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.  
Kerättävään aineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilas-
tokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luo-

vutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimuk-
seen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista. 

http://www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus
https://www.instagram.com/tilastokeskus
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Rahapelikysely 2016 
 
 

A. Rahapeleihin liittyvät mielipiteet 
 
A1. Rahapelaaminen oli järjestetty Suomessa vuonna 2016 kolmen peliyhtiön, RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton  
yksinoikeudella. Mikä oli mielestäsi tämän kyseisen mallin tärkein tavoite? 
Ohje: Rengasta vain yksi, tärkein vaihtoehto. 
 

 Rahapelituottojen turvaaminen valtiolle. ................................................................................  1 
  Taloudellisen tuen myöntäminen suomalaiselle tieteelle, taiteelle, liikunnalle, urheilulle  

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöille tai/sekä hevosurheilulle ja -kasvatukselle ...........................  2 
 Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen .......................................................  3 
 Rahapelitarjonnan pitäminen suomalaisten käsissä / ulkomaisen kilpailun estäminen .........  4 
 Pelaajien kuluttajansuojan takaaminen Suomen lain mukaisesti ..........................................  5 
 Rahapelaamiseen liittyvän rikollisuuden vähentäminen ........................................................  6 
 Jokin muu, mikä? _________________________________________________________  7 
 En osaa sanoa ......................................................................................................................  9 

 
 

A2. Mitä muita tavoitteita tällä kyseisellä mallilla mielestäsi oli? 
Ohje: Rengasta kaikki muut mielipidettäsi kuvaavat vaihtoehdot. 
 

 Rahapelituottojen turvaaminen valtiolle. ................................................................................  1 
  Taloudellisen tuen myöntäminen suomalaiselle tieteelle, taiteelle, liikunnalle, urheilulle  

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöille tai/sekä hevosurheilulle ja -kasvatukselle ...........................  2 
 Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen .......................................................  3 
 Rahapelitarjonnan pitäminen suomalaisten käsissä / ulkomaisen kilpailun estäminen .........  4 
 Pelaajien kuluttajansuojan takaaminen Suomen lain mukaisesti ..........................................  5 
 Rahapelaamiseen liittyvän rikollisuuden vähentäminen ........................................................  6 
 Jokin muu, mikä? _________________________________________________________ 7 
 En osaa sanoa ......................................................................................................................  9 

 
 

A3a. Ajattele vuotta 2016. Miten usein kohtasit näiden kolmen kotimaisen peliyhtiön (RAY, Veikkaus, Fintoto)  
rahapelaamiseen liittyvää mainontaa ja markkinointia? 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Arvio riittää. 
  En  

koskaan 
Joskus Usein Jatkuvasti En osaa 

sanoa 

a) Olen nähnyt rahapelimainoksen painetussa lehdessä ................  1 2 3 4 9 
b) Olen nähnyt rahapelimainoksen kuljetus- tai liikennevälineessä 

(bussi, raitiovaunu, juna, taksi jne.). .............................................. 1 2 3 4 9 
c) Olen nähnyt rahapelimainoksen sosiaalisessa mediassa 

(Facebook, Twitter jne.) ................................................................. 1 2 3 4 9 
d) Olen nähnyt rahapelimainoksen verkkouutisessa tai muualla 

internetissä ..................................................................................  1 2 3 4 9 
e) Olen nähnyt rahapelimainoksen televisiossa ..............................  1 2 3 4 9 
f) Olen nähnyt rahapelimainoksen katukuvassa .............................  1 2 3 4 9 
g) Olen saanut rahapelimainoksen sähköpostiini ............................  1 2 3 4 9 
h) Olen saanut rahapelimainoksen tekstiviestillä .............................  1 2 3 4 9 
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  En  
koskaan 

Joskus Usein Jatkuvasti En osaa 
sanoa 

i) Olen nähnyt rahapelivoittoon, voittajaan tai voittopaikkaan 
liittyvän uutisen ............................................................................  1 2 3 4 9 

j) Olen nähnyt pahviarpoihin tai veikkauspeleihin (Lotto, Jokeri, 
Keno jne.) liittyvän mainoksen .....................................................  1 2 3 4 9 

k) Olen nähnyt nettiarpoihin, vedonlyöntipeleihin, raha-
automaattipeleihin tai kasinopeleihin liittyvän mainoksen ............  1 2 3 4 9 

l) Peliyhtiö tai pelin jälleenmyyjä internetissä tai muissa 
pelipisteissä on suositellut minulle jotain rahapeliä pyytämättäni  1 2 3 4 9 

m) Peliyhtiö tai pelin jälleenmyyjä internetissä tai muissa 
pelipisteissä on tarjonnut minulle ilmaisia pelejä tai kierroksia ....  1 2 3 4 9 

 
 
 

A3b. Ajattele edelleen vuotta 2016. Miten usein kohtasit näiden kolmen kotimaisen peliyhtiön (RAY, Veikkaus,  
Fintoto) rahapelaamiseen liittyvää mainontaa ja markkinointia? 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto kummaltakin riviltä. Arvio riittää. 
  Ei  

koskaan 
Joskus Usein Jatkuvasti Ei 

koske 
minua 

n) Peliyhtiö tai pelin jälleenmyyjä internetissä tai muissa pelipisteissä 
on antanut minulle bonuksia tai lahjoja pelaamisestani (esim. 
puhelin, risteilylahjakortti, päivälehti, jäätelö) ..................................... 1 2 3 4 9 

o) Peliyhtiö tai pelin jälleenmyyjä internetissä tai muissa pelipisteissä 
on tarjonnut minulle muita pelaajaetuja jäsenkortillani ...................... 1 2 3 4 9 

 
 
 

A4. Ajattele edelleen vuotta 2016. Mitä mieltä olet RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton mainonnasta Suomessa? 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 
  Aivan liian  

vähäistä 
Liian  

vähäistä 
Olen tyytyväinen  
tämänhetkiseen  

mainontaan 

Liian  
runsasta 

Aivan liian  
runsasta 

En osaa  
sanoa 

a) Veikkaus ......................................  1 2 3 4 5 9 
b) RAY. .............................................  1 2 3 4 5 9 
c) Fintoto ..........................................  1 2 3 4 5 9 
d) Yleisarvosana kotimaisten 

peliyhtiöiden mainonnasta ...........  1 2 3 4 5 9 
 
 
 

 

A5. Miten näiden yhtiöiden mainonta vaikutti sinuun? 
Ohje: Rengasta vain yksi vaihtoehto.  
 

 

Mainonta sai minut selvästi vähentämään rahapelaamista  ..........  1 
 Mainonta sai minut hieman vähentämään rahapelaamista  ..........  2 
 Mainonta ei vaikuttanut rahapelaamiseeni ....................................   3 
 Mainonta sai minut hieman lisäämään rahapelaamista .................   4 
 Mainonta sai minut selvästi lisäämään rahapelaamista ................  5 
 En osaa sanoa / Ei koske minua ...................................................  9 
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B1. Ajattele vuotta 2016. Kuinka usein pelasit seuraavia rahapelejä?  
Ohje: Laske mukaan myös internetissä pelaamasi rahapelit. Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Arvio riittää. 

Päivittäin  
tai lähes  
päivittäin 

Useita  
kertoja 
viikossa 

Kerran  
viikossa 

2-3
kertaa  
kuukau-
dessa 

Kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
lainkaan 
v. 2016

En 
osaa 
sanoa 

a) Veikkauksen Lotto, Eurojackpot, Viking
Lotto tai Jokeri ....................................... 

1 2 3 4 5 6 7 9 

b) Veikkauksen nopeita päivittäisiä
arvontapelejä, kuten Syke, eBingo, Pore

1 2 3 4 5 6 7 9 

c) Veikkauksen muita päivittäisiä
arvontapelejä kuten Keno, Naapurit,
Lomatonni................................................  

1 2 3 4 5 6 7 9 

d) Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä,
Casino, Luontoarpa ............................... 

1 2 3 4 5 6 7 9 

e) Veikkauksen vakio- tai moniveikkaus 1 2 3 4 5 6 7 9 

f) Veikkauksen vedonlyöntiä, kuten
Pitkäveto, Moniveto, Tulosveto, Live-
veto........................................................ 

1 2 3 4 5 6 7 9 

g) Rahapelejä Helsingin kasinolla ............. 1 2 3 4 5 6 7 9 

h) Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)
pelejä rahapeliautomaateilla muualla
kuin kasinolla ......................................... 

1 2 3 4 5 6 7 9 

i) Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä
muualla kuin kasinolla (ruletti,
Blackjack)  ............................................. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

j) Nettipokeria Raha-automaatti-
yhdistyksen (RAY) nettikasinolla ........... 

1 2 3 4 5 6 7 9 

k) Muita pelejä Raha-automaatti-
yhdistyksen (RAY) nettikasinolla ........... 

1 2 3 4 5 6 7 9 

l) Fintoton hevospelejä kuten Voittaja,
Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo,
Toto75/76 .............................................. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

m) Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä
rahapanoksin ......................................... 

1 2 3 4 5 6 7 9 

n) Ruotsin- tai Viron-laivoilla tarjottavia
rahapelejä.............................................. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

o) PAF:in nettipokeria ................................ 1 2 3 4 5 6 7 9 

p) Muita PAF:in rahapelejä ........................ 1 2 3 4 5 6 7 9 

q) Nettipokeria ulkomaille .......................... 1 2 3 4 5 6 7 9 

r) Muita rahapelejä ulkomaille ................... 1 2 3 4 5 6 7 9 

s) Muita rahapelejä, mitä?
_______________________________

1 2 3 4 5 6 7 9 

B2. Oletko koskaan elämäsi aikana pelannut jotain rahapeliä? 

Jos et ole pelannut mitään rahapeliä vuoden 2016 aikana tai vastasit edellä oleviin ky-
symyksiin ”En osaa sanoa”, vastaa kysymykseen B2.  

Muussa tapauksessa siirry kysymykseen B3. 

B. Rahapelien pelaaminen
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B2. Oletko koskaan elämäsi aikana pelannut jotain rahapeliä? 
Kyllä  ........................1 
En  ............................2  → Siirry kysymykseen D1a 

B3. Mikä oli pääasiallinen syy pelaamiseesi? 
Ohje: Rengasta vain yksi, pääasiallinen syy.   

Pelasin jännityksen, ajanvietteen tai hauskuuden takia  ........................................................................... 1 
Pelasin voittaakseni rahaa ........................................................................................................................ 2 
Pelasin paetakseni tai siirtääkseni huomioni pois muista asioista  ........................................................... 3 
Pelasin seurustellakseni perheeni tai ystävieni kanssa  ........................................................................... 4 
Pelasin tukeakseni hyvää tarkoitusta  ....................................................................................................... 5 
Pelasin, koska se sai minut hyvälle mielelle  ............................................................................................ 6 
Jokin muu syy, mikä? ________________________________________________________________7 
En osaa sanoa  ......................................................................................................................................... 9 

B4. Mitä muita syitä oli siihen, että pelasit? 
Ohje: Rengasta kaikki muut mielipidettäsi kuvaavat syyt. 

Pelasin jännityksen, ajanvietteen tai hauskuuden takia  ............................................................................1 
Pelasin voittaakseni rahaa .........................................................................................................................2 
Pelasin paetakseni tai siirtääkseni huomioni pois muista asioista  .............................................................3 
Pelasin seurustellakseni perheeni tai ystävieni kanssa  .............................................................................4 
Pelasin tukeakseni hyvää tarkoitusta  ........................................................................................................5 
Pelasin, koska se sai minut hyvälle mielelle  ..............................................................................................6 
Jokin muu syy, mikä? ________________________________________________________________ 7 
En osaa sanoa  ..........................................................................................................................................9 

B5a. Onko sinusta joskus tuntunut siltä, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma? 

Ei  ...................................... 1      → Siirry kysymykseen B6 
Kyllä................................... 2  → Siirry kysymykseen B5b 
En osaa sanoa ................................................................9 → Siirry kysymykseen B6 

B5b. Milloin (vuosi) viimeksi sinusta tuntui siltä, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma? 
Ohje: Anna vastauksesi muodossa ”vvvv”. 

B6. Kuinka paljon sinulla on mielestäsi tietoa seuraavista rahapelaamiseen liittyvistä asioista? 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

Erittäin 
vähän 

Vähän Jonkin 
verran 

Paljon Erittäin 
paljon 

En osaa 
sanoa 

a) Sattuman vaikutus voittomahdollisuuksiin ..................  1 2 3 4 5 9 

b) Voittamiseen liittyvä todennäköisyys ........................... 1 2 3 4 5 9 
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Erittäin 
vähän 

Vähän Jonkin 
verran 

Paljon Erittäin 
paljon 

En osaa 
sanoa 

c) Liiallisen pelaamisen hälytysmerkit .................................  1 2 3 4 5 9 

d) Rahapelaamisen hallintaan tarkoitetut keinot ................  1 2 3 4 5 9 

e) Liialliseen pelaamiseen liittyvät terveydelliset tai
taloudelliset seuraukset ....................................................  1 2 3 4 5 9 

f) Avun tai tuen saanti, jos menetän pelaamisen
hallinnan ..............................................................................  1 2 3 4 5 9 

g) Siitä, mitkä rahapelityypit ovat erityisen koukuttavia.....  1 2 3 4 5 9 

 

B7. Oletko tietoinen RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton tarjoamista keinoista hallita rahapelaamista, ja oletko käyttä-
nyt niitä? 
Ohje: Vastaa jokaiselta riviltä sekä kysymykseen ”oletko tietoinen” että ”oletko käyttänyt” rengastamalla tilannettasi kuvaava 
vaihtoehto.  

Oletko tietoinen? Oletko käyttänyt? 
Kyllä En Kyllä En 

a) Pelitilin yhteenveto (pelit, häviöt, voitot, palautusprosentit) ........................  1 2 3 4 

b) Kulutusrajan asettaminen ...........................................................................  1 2 3 4 

c) Tiedon jakaminen rahapeliongelmista ........................................................  1 2 3 4 

d) Testi rahapeliongelman tunnistamiseksi .....................................................  1 2 3 4 

e) Tunnistautuminen rekisteröintivaiheessa ....................................................  1 2 3 4 

f) Ajankohtaan liittyvät pelikiellot esim. iltakohtainen .....................................  1 2 3 4 

g) Määräaikainen pelinestorajoitus ...............................................................  1 2 3 4 

h) Määräaikainen pelinesto ...........................................................................  1 2 3 4 

i) Pelitilin sulkeminen internetissä ................................................................  1 2 3 4 

j) Ehdollinen pääsykielto pelipaikkaan .........................................................  1 2 3 4 

k) Ehdoton pääsykielto pelipaikkaan ............................................................  1 2 3 4 

l) Rahapelipäiväkirja ....................................................................................  1 2 3 4 

m) Luottokortilla pelaaminen ei mahdollista ...................................................  1 2 3 4 

n) Pelinhoitajan neuvonta tai palaute ............................................................  1 2 3 4 

o) Pelinhoitajan valvonta tai pelaamisen estäminen .....................................  1 2 3 4 

p) Pelikiellon asettamisen jälkeen annettu tieto tuen- ja/tai avunsaannista .. 1 2 3 4 

q) Muu, mikä? _______________________________________________ 1 2 3 4 

B8. Ajattele vuotta 2016. Kuinka usein sinusta tuntui, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma? 

Ei koskaan  ......................... 1 
Joskus  ................................ 2 
Usein  .................................. 3 
Lähes aina  ......................... 4 
En osaa sanoa .................... 9 
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B9. Ajattele vuotta 2016. Arvioi, kuinka paljon käytit rahaa (euroa) rahapeleihin. Voit arvioida pelaamiseen käyttä-
määsi rahamäärää joko keskimäärin YHDEN VIIKON   tai   YHDEN KUUKAUDEN   tai   KOKO VUODEN aikana. 
Ohje: Vastaa vain yhteen alla olevista vaihtoehdoista.  
 

a) Käytin pelaamiseen keskimäärin YHDEN VIIKON aikana .....................   ______________________  
 
euroa 

b) Käytin pelaamiseen keskimäärin YHDEN KUUKAUDEN aikana ..........   ______________________ 
 
euroa 

c) Käytin pelaamiseen VUODEN 2016 aikana noin  ..................................      ______________________ 
 
euroa 

 
 

B10. Minkälaisissa ympäristöissä pelasit rahapelejä vuonna 2016?  
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 
  En koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina 
a) Kotona ............................................................................................  0 1 2 3 
b) Omalla työpaikalla. ..........................................................................  0 1 2 3 
c) Kioskilla ...........................................................................................  0 1 2 3 
d) Ruokakaupassa tai kauppakeskuksessa ........................................  0 1 2 3 
e) Kahvilassa ......................................................................................  0 1 2 3 
f) Huoltoasemalla ...............................................................................  0 1 2 3 
g) Ravintolassa tai muussa anniskelupaikassa ..................................  0 1 2 3 
h) Bussissa, junassa tai muussa kulkuneuvossa tai matka-asemalla .  0 1 2 3 
i) Liikunta- ja/tai urheilukeskuksessa (laskettelukeskus, uimahalli, 

kuntosali jne.) .................................................................................  0 1 2 3 
j) Apteekissa tai muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ....  0 1 2 3 
k) RAY:n pelisalissa, kuten Pelaamo, Feel Vegas, Täyspotti .............  0 1 2 3 
l) Helsingin kasinolla ..........................................................................  0 1 2 3 
m) Muualla, missä? ______________________________________ 0 1 2 3 
 

 
 
 
 
 

B11. Ajattele vuotta 2016. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat rahapelaamistasi? 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 
 

 
En  

koskaan 
Joskus Useimmiten Lähes 

aina 
En osaa 
sanoa 

a) Pelasin yksin...............................................................  0 1 2 3 9 
b) Pelasin yhdessä tutun peliporukan tai tuntemani 

henkilön kanssa. ..........................................................  0 1 2 3 9 
c) Pelasin yhdessä vieraan peliporukan tai itselleni 

tuntemattoman henkilön kanssa ..................................  0 1 2 3 9 
 
 

 

B12. Pelasitko rahapelejä internetissä vuoden 2016 aikana? 
 

 Pelasin ainoastaan internetissä  .....................................  1 → Siirry kysymykseen B13 
 Pelasin internetissä ja muissa pelipisteissä ....................  2 → Siirry kysymykseen B13 
 En pelannut lainkaan internetissä ...................................  3 → Siirry kysymykseen C0 
 En osaa sanoa ................................................................  9 → Siirry kysymykseen C0 
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B13. Kun pelasit rahapelejä internetissä vuoden 2016 aikana, pelasitko: 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto kummaltakin riviltä.

En koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina En osaa sanoa 
a) Tietokoneella ............................................. 0 1 2 3 9 
b) Mobiilisti: älypuhelimella, tabletilla tms.  ......  0 1 2 3 9 

C. Oman rahapelaamisesi arviointi

C0. Ajattele vuotta 2016. Arvioi, millaisia seurauksia rahapelaamisellasi oli. 
Ohje: Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 

Kyllä Ei En osaa 
sanoa 

a) Oletko joutunut lainaamaan merkittäviä rahasummia tai myymään omaisuuttasi rahapelaamisesi takia vuoden
2016 aikana? ...............................................................................................................................................................  

1 0 9 

b) Onko rahapelaamisesi aiheuttanut sinulle tai läheisellesi merkittäviä taloudellisia huolia vuoden 2016 aikana? ........  1 0 9 
c) Onko rahapelaamisesi aiheuttanut sinulle tai läheisellesi merkittävää henkistä kuormittuneisuutta, kuten

syyllisyyttä, ahdistuneisuutta tai masennusta vuoden 2016 aikana? ...........................................................................  
1 0 9 

d) Onko rahapelaamisesi aiheuttanut vakavia ongelmia parisuhteessasi, ystävyyssuhteissasi tai suhteissa
perheenjäseniisi vuoden 2016 aikana? (Perheenjäsen tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, jonka koet kuuluvan
perheeseen)  ................................................................................................................................................................  

1 0 9 

e) Oletko laiminlyönyt toistuvasti lapsiasi tai perhettäsi rahapelaamisesi takia vuoden 2016 aikana? ............................  1 0 9 
f) Onko rahapelaamisesi aiheuttanut sinulle tai läheisellesi merkittäviä terveysongelmia tai vammoja vuoden 2016

aikana?  .......................................................................................................................................................................  
1 0 9 

g) Onko rahapelaamisesi aiheuttanut sinulle tai läheisellesi merkittäviä työhön tai opiskeluun liittyviä ongelmia
vuoden 2016 aikana?  ..................................................................................................................................................  

1 0 9 

h) Oletko ollut poissa työstä tai koulusta huomattavia aikoja rahapelaamisesi takia vuoden 2016 aikana?  ...................  1 0 9 
i) Oletko itse tai onko läheisesi ottanut sinulle kuulumatonta rahaa tai tehnyt jotain muuta laitonta rahapelaamisesi

takia vuoden 2016 aikana? ..........................................................................................................................................  
1 0 9 

j) Onko elämässäsi henkilöä, joka sanoisi, että rahapelaamisesi on aiheuttanut merkittäviä ongelmia vuoden 2016
aikana, riippumatta siitä, oletko itse samaa mieltä?  ....................................................................................................  

1 0 9 

k) Oletko vuoden 2016 aikana usein pelannut rahapelejä pidempään, isommilla summilla tai useammin mitä olit
aikonut?  ......................................................................................................................................................................  

1 0 9 

l) Oletko vuoden 2016 aikana usein palannut takaisin pelaamaan voittaaksesi häviämäsi rahat takaisin?  ..................  1 0 9 
m) Oletko vuoden 2016 aikana yrittänyt vähentää, hallita tai lopettaa rahapelaamistasi? ................................................  1 0 9 

n) Jos vastasit edelliseen (m) ”Kyllä”: Onnistuitko yrityksissäsi vähentää, hallita tai lopettaa rahapelaamistasi?  .....  
Ohje: Vastaa tähän vain, jos vastasit m-kohtaan kyllä.

1 0 9 

o) Onko elämässäsi henkilöä, joka sanoisi, että sinulla on ollut hankaluuksia rahapelaamisesi hallinnassa vuoden
2016 aikana, riippumatta siitä, oletko itse samaa mieltä? ............................................................................................  

1 0 9 

p) Sanoisitko, että vuoden 2016 aikana olet ajatellut usein rahapelaamista? ..................................................................  1 0 9 
q) Kun et pelannut rahapelejä vuoden 2016 aikana, tunsitko olosi usein ärtyneeksi, levottomaksi tai tunsit voimakasta 

himoa pelaamiseen?  ...................................................................................................................................................  
1 0 9 

r) Oletko vuoden 2016 aikana tuntenut tarvetta pelata rahapelejä yhä suuremmilla rahasummilla saavuttaaksesi
saman jännityksen tunteen kuin ennenkin?  ................................................................................................................  

1 0 9 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin, jos olet pelannut mitä tahansa rahapeliä vähintään 
yhden kerran kuukaudessa. 
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C1. Seuraavaksi tarkastellaan yksityiskohtaisemmin rahapelaamisen aiheuttamia mahdollisia haittoja sinulle. Ajat-
tele vuotta 2016. Alla on lueteltu rahapelaamiseen liittyviä taloudellisia haittoja. Arvioi, millaisia taloudellisia hait-
toja rahapelaamisesi sinulle aiheutti.  
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 
 

  Kyllä 
a) Viikoittainen käyttörahasi määrä väheni ...........................................................................................................................  1 
b) Käytit säästöjäsi ...............................................................................................................................................................  2 
c) Käytit vähemmän rahaa vapaa-ajan toimintaan, kuten ravintolassa syömiseen, elokuvissa käyntiin tai muuhun 

harrastamiseen ................................................................................................................................................................  
3 

d) Nostit luottokorttisi käyttörajaa, otit lainan tai pikavipin ....................................................................................................  4 
e) Myit henkilökohtaista omaisuuttasi ...................................................................................................................................  5 
f) Käytit vähemmän rahaa välttämättömiin kuluihin, kuten lääkkeisiin, terveydenhuoltoon ja ruokaan ...............................  6 
g) Käytit vähemmän rahaa hyödyllisiin kuluihin, kuten vakuutusmaksuihin, koulutukseen, autoon tai kodin kunnossapitoon 7 
h) Maksoit laskuja myöhässä (esim. vuokra tai yhtiövastike, operaattoreiden liittymälaskut) ..............................................  8 
i)  Teit lisätöitä ......................................................................................................................................................................  9 
j) Turvauduit toimeentulotukeen, kirkon/seurankuntien tai järjestöjen palvelu- ja avustustyöhön (ruokapankit ja leipäjono jne.) 10 
k) Tarvitsit hätä- tai tilapäismajoitusta ..................................................................................................................................  11 
l) Menetit merkittävää omaisuuttasi (esim. auto, koti, firma, eläkerahasto) ........................................................................  12 
m) Kotitaloutesi sähkö- tai kaasusopimus tms. purettiin .......................................................................................................  13 
n) Velkaongelma tai -kierre (maksuhäiriömerkintä, perintä, ulosotto jne.) ...........................................................................  14 
o) Ei mitään edellä mainituista .............................................................................................................................................  15 
 
 
 

C2. Ajattele edelleen vuotta 2016. Alla on lueteltu työhön ja opiskeluun liittyviä haittoja. Arvioi, millaisia kyseisiä 
haittoja rahapelaamisesi sinulle aiheutti.  
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 
 

  Kyllä 
a) Suoriutumisesi töissä tai opinnoissa oli alentunut (esim. väsymyksen tai keskittymiskyvyn puutteen takia) .....  1 
b) Myöhästyit töistä tai luennoilta ...........................................................................................................................  2 
c) Käytit työ- tai opiskeluaikaasi rahapelaamiseen ................................................................................................  3 
d) Käytit työpaikkasi tai oppilaitoksesi varoja tai välineitä rahapelaamiseen ..........................................................  4 
e) Sinulla oli poissaoloja töistä tai opiskeluista ......................................................................................................  5 
f) Sinulla oli ristiriitoja työkavereiden kanssa ........................................................................................................  6 
g) Työsi tai opiskelusi ei edennyt ..........................................................................................................................  7 
h) Menetit opiskelupaikkasi ...................................................................................................................................  8 
i)  Työn hakemisesi hankaloitui .............................................................................................................................  9 
j) Menetit työsi ......................................................................................................................................................  10 
k) Ei mitään edellä mainituista ..............................................................................................................................  11 
 
  

   

 Vastaa seuraaviin kysymyksiin, jos olet pelannut mitä tahansa rahapeliä vuoden 2016 
aikana. 
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C3. Ajattele edelleen vuotta 2016. Alla on lueteltu rahapelaamiseen liittyviä terveyshaittoja. Arvioi, millaisia ter-
veyshaittoja rahapelaamisesi sinulle aiheutti.  
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 

Kyllä 
a) Vähensit liikuntaa rahapelaamisesi takia .........................................................................................................................  1 
b) Et syönyt riittävästi tai riittävän usein ...............................................................................................................................  2 
c) Söit liikaa ..........................................................................................................................................................................  3 
d) Unen puute rahapelaamisesta johtuen.............................................................................................................................  4 
e) Laiminlöit henkilökohtaista hygieniaasi etkä huolehtinut itsestäsi ....................................................................................  5 
f) Laiminlöit lääkitystäsi tai muita hoito-ohjeita  ..................................................................................................................  6 
g) Tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttösi lisääntyi .............................................................................................................  7 
h) Alkoholinkäyttösi lisääntyi................................................................................................................................................  8 
i) Unettomuus rahapelaamiseen liittyvän stressin tai huolen takia .....................................................................................  9 
j) Masentuneisuuden lisääntyminen ...................................................................................................................................  10 
k) Epähygieeniset asumisolot (kodinhoidon laiminlyönti/epäsiisteys, asunnottomuus jne.) ................................................  11 
l) Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö rahapelaamisen aiheuttaman tai pahentaman terveysongelman

takia .................................................................................................................................................................................  
12 

m) Tarvitsit kiireellistä sairaanhoitoa rahapelaamisen aiheuttamaan tai pahentamaan terveysongelmaan .........................  13 
n) Vahingoitit itseäsi ............................................................................................................................................................  14 
o) Yritit itsemurhaa ..............................................................................................................................................................  15 
p) Sait stressistä johtuvia terveysongelmia (esim. korkea verenpaine, päänsärky)  ...........................................................  16 
q) Ei mitään edellä mainituista.............................................................................................................................................  17 

C4. Ajattele vuotta 2016. Alla on lueteltu rahapelaamiseen liittyviä tunnetason haittoja. Arvioi, millaisia tunnetason 
haittoja rahapelaamisesi sinulle aiheutti. 
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 

Kyllä 
a) Olit ahdistunut rahapelaamisestasi .................................................................................................................................  1 
b) Häpesit rahapelaamistasi ...............................................................................................................................................  2 
c) Kaduit rahapelaamistasi .................................................................................................................................................  3 
d) Tunsit epäonnistuneesi ...................................................................................................................................................  4 
e) Tunsit itsesi epävarmaksi ja haavoittuvaksi ....................................................................................................................  5 
f) Tunsit itsesi arvottomaksi ..............................................................................................................................................  6 
g) Tunsit toivottomuutta rahapelaamisesi takia ..................................................................................................................  7 
h) Olit vihainen siitä, ettet pysty hallitsemaan rahapelaamistasi ........................................................................................  8 
i) Tunsit uupumusta ..........................................................................................................................................................  9 
j) Halusit paeta tai karata ..................................................................................................................................................  10 
k) Ei mitään edellä mainituista ...........................................................................................................................................  11 
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C5. Ajattele edelleen vuotta 2016. Alla on lueteltu rahapelaamiseen liittyviä ihmissuhdehaittoja. Arvioi, millaisia 
ihmissuhdehaittoja rahapelaamisesi sinulle aiheutti. 
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 

Kyllä 
a) Vietit vähemmän aikaa läheistesi kanssa .......................................................................................................................  1 
b) Laiminlöit ihmissuhteisiin liittyviä velvollisuuksiasi ..........................................................................................................  2 
c) Koit väheksyntää ihmissuhteissasi..................................................................................................................................  3 
d) Osallistuit vähemmän sosiaalisiin tapahtumiin (ei tarkoiteta rahapelaamiseen liittyviä tapahtumia) ...............................  4 
e) Koit enemmän jännitteitä ihmissuhteissasi (epäilyä, valehtelua, kaunaa jne.)..............................................................  5 
f) Nautit vähemmän yhdessäolosta läheistesi kanssa .....................................................................................................  6 
g) Koit enemmän ristiriitoja ihmissuhteissasi (riitely, tappelu, uhkailu)..............................................................................  7 
h) Eristäytyminen tai ulkopuolisuuden tunne .....................................................................................................................  8 
i) Eron tai suhteen päättymisen uhka ...............................................................................................................................  9 
j) Parisuhteen päättyminen tai ero ...................................................................................................................................  10 
k) Ei mitään edellä mainituista ..........................................................................................................................................  11 

C6. Ajattele edelleen vuotta 2016. Alla on lueteltu rahapelaamiseen liittyviä muita haittoja. Arvioi, millaisia muita 
haittoja rahapelaamisesi sinulle aiheutti.  
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 

Kyllä 
a) Jätit lapset yksin ilman valvontaa ..................................................................................................................................... 1 
b) Sait sakot tai sinut pidätettiin liikenteen vaarantamisesta ................................................................................................ 2 
c) Koit häpäisseesi suvun maineen yhteisössäsi ................................................................................................................. 3 
d) Koit väkivaltaa (perhe- tai lähisuhdeväkivalta)  ................................................................................................................ 4 
e) Näpistys tai epärehellisyys liittyen kunnallishallintoon, yritystoimintaan tai asioimiseen muiden ihmisten kanssa (ei koske

perhettä tai ystäviä)  ......................................................................................................................................................... 
5 

f) Et huolehtinut lasten tarpeista riittävästi .......................................................................................................................... 6 
g) Koit vähemmän sitoutumista yhteisöösi ........................................................................................................................... 7 
h) Koit olevasi hylkiö yhteisössäsi ........................................................................................................................................ 8 
i) Osallistuit vähemmän yhteisösi toimintaan ...................................................................................................................... 9 
j) Tunsit pakottavaa tarvetta turvautua rikolliseen toimintaan tai varastamiseen rahoittaaksesi pelaamisesi tai maksaaksesi

pelivelkojasi ...................................................................................................................................................................... 
10 

k) Annoit katteettomia lupauksia velkojesi takaisinmaksusta ............................................................................................... 11 
l) Otit luvatta rahaa tai omaisuutta ystäviltäsi tai perheenjäseniltäsi ................................................................................... 12 
m) Ei mitään edellä mainituista ............................................................................................................................................. 13 

D. Läheisten rahapelaaminen

D1a. Oliko elämässäsi vuoden 2016 aikana henkilöä, joka mielestäsi pelasi liikaa rahapelejä? 

Kyllä  ............................................... 1 → Siirry kysymykseen D1b
Ei  ................................................... 2 → Siirry kysymykseen E1
En osaa sanoa................................ 9 → Siirry kysymykseen E1
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D1b. Mikä on tämän henkilön / näiden henkilöiden suhde sinuun?  
Ohje: Rengasta kaikki tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. 
 

 Puolisosi  .....................................................................................................  1 
 Vanhempasi tai appivanhempasi  ...............................................................  2 
 Oma tai puolisosi lapsi  ...............................................................................  3 
 Muu kotitaloudessasi asuva henkilö  ...........................................................  4 
 Muu perheenjäsenesi (ei asu samassa kotitaloudessa) ..............................  5 
 Entinen puolisosi  ........................................................................................  6 
 Työkaverisi tai kollegasi  .............................................................................  7 
 Ystäväsi  .....................................................................................................  8 
 Naapurisi  ....................................................................................................  9 
 Joku muu henkilö, kuka?______________________________________   10 
 En osaa sanoa ............................................................................................  99 

 
 
 
 

 
D2. Ajattele vuotta 2016. Arvioi, millaisia haittoja läheisesi tai läheistesi rahapeliongelmat aiheuttivat sinulle. 
Ohje: Rengasta kaikki omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. Ota huomioon vain vuoden 2016 aikaiset tapahtumat. 
 

  Kyllä  

a) Tunne-elämän kuormittuneisuutta, kuten stressiä, levottomuutta, ahdistusta, masennusta, 
toivottomuutta tai syyllisyyttä ...........................................................................................................  1 

 

b) Kielteisiä vaikutuksia terveydentilaasi, kuten uniongelmat, päänsäryt, selkäkivut tai vatsavaivat ...  2  

c) Parisuhdeongelmia, kuten riidat, epäluottamus, asumusero tai avioero .........................................  3  

d) Muita ihmissuhdeongelmia, kuten erimielisyyksiä, eristäytymistä tai ystävyyssuhteiden 
katkeamisen .....................................................................................................................................  4 

 

e) Kodin tai asunnon menetyksen tai sen uhkaa .................................................................................  5  

f) Muita taloudellisia ongelmia, kuten maksuvaikeuksia, pelilainoja tai luottotietojen menetyksen .....  6  

g) Huolta oman lapsen terveydestä tai hyvinvoinnista ........................................................................  7  

h) Huolta muun läheisen terveydestä tai hyvinvoinnista .....................................................................  8  

i) Henkistä väkivaltaa, kuten kiristämistä, painostamista tai pelottelua .............................................  9  

j) Fyysistä väkivaltaa, sen seuraamista sivusta tai sen uhkaa ...........................................................  10  

k) Muun rikoksen, kuten varkauden tai identiteettivarkauden uhriksi joutumisen ...............................  11  

l) Kielteisiä vaikutuksia työhösi, työnhakemiseen tai opintoihin .........................................................  12  

m) Muita haittoja ..................................................................................................................................  13 → Siirry kysymykseen D2m 

n) Ei mitään haittoja ............................................................................................................................  14  
 
 
D2m. Mitä muita haittoja?  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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E. Taustatiedot 

 

E1. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut? 

 Peruskoulu tai vastaava ................................................................  1 
 Ylioppilastutkinto tai lukio ..............................................................  2 
 Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto ..................................  3 
 Ammatillinen opistoasteen tutkinto ...............................................  4 
 Ammattikorkeakoulu- tai muu alempi korkeakoulututkinto ............  5 
 Ylempi korkeakoulututkinto ...........................................................  6 
 Lisensiaatti- tai tohtorintutkinto .....................................................  7 
 Jokin muu .....................................................................................  8 
 En ole suorittanut mitään tutkintoa loppuun ..................................  9 
 En osaa sanoa / En halua kertoa ..................................................  99 

 

 

 
E2. Arvioi omat tulosi kuukaudessa, kun verot on vähennetty. Ota huomioon kaikki säännölliset tulosi verotuksen 
jälkeen, kuten ansio- ja omaisuustulot, eläkkeet ja muut sosiaaliturvaetuudet.  
 

Nettotulosi kuukaudessa: __________________________________ euroa 
 
 
 
 

E3. Mikä kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?  
Ohje: Rengasta vain yksi vaihtoehto (pääasiallinen toimintasi). 
 

 Palkansaaja, kokopäivätyössä (väh. 35 tuntia viikossa) ............  1 
 Palkansaaja, osa-aikatyössä (alle 35 tuntia viikossa) ................  2 
 Maatalousyrittäjä ........................................................................  3 
 Muu yrittäjä tai ammatinharjoittaja .............................................  4 
 Opiskelija tai koululainen ...........................................................  5 
 Työtön tai lomautettu .................................................................  6 
 Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ...................................  7 
 Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas ...................  8 
 Varusmies tai siviilipalveluksessa ..............................................  9 
 Hoidan omia lapsia, omaista tai kotitaloutta ...............................  10 
 Teen jotain muuta ......................................................................  11 
 En halua kertoa ..........................................................................  12 
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F. LOPUKSI

Tutkimusta jatketaan myöhemmässä vaiheessa sekä uudella kyselytutkimuksella että tarkentavilla haastatteluilla.         
Haastattelussa esitetään jatkokysymyksiä tähän lomakkeeseen antamiesi vastausten pohjalta. Tulemme ottamaan 
yhteyttä niihin henkilöihin tai osaan niistä henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa Tilastokeskukselle, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) sekä Helsingin yliopistolle.

F1. Sopiiko sinulle, että otamme sinuun yhteyttä 
toistaessamme tämän kyselyn vuosien 2018–2019 
aikana tai sitä myöhemmin?  

Kyllä ..............................................  1 
Ehkä .............................................  2 
Ehdottomasti ei .............................  3 

F2. Sopiiko sinulle, että THL:n valtuuttama tutkija ottaa 
sinuun yhteyttä täydentääkseen kyselyä vuosien 
2017–2018 aikana?  

Kyllä ..............................................  1 
Ei ..................................................  2 

F3. Jos sinulle sopii, että otamme sinuun yhteyttä, kirjoita yhteystietosi alla oleviin kenttiin. 
Osoitetiedot annetaan vain jatkokyselyn tekijöiden käyttöön. 

Nimi: Etunimi: 
___________________________________ 

Sukunimi: 
__________________________________________ 

Katuosoite: _______________________________________________________________________________ 

Postinumero: __________________ Postitoimipaikka: ___________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _______________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero: _______________________________________________________________________________ 

Kommentti 

Haluatko täydentää vastauksiasi, kommentoida lomaketta tai tutkimusta tai kertoa jotakin tutkimuk-
sen suunnittelijoille? Voit halutessasi kirjoittaa kommenttisi tähän. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Kiitämme sinua tutkimukseen osallistumisesta ja arvokkaasta ajastasi. 

Vastauksesi ovat meille tärkeitä. 

Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää uutta tietoa suomalaisten 
rahapelaamisesta. 

Jos sinulle heräsi kysymyksiä omaan tai läheisesi rahapelaamiseen liittyen tai haluat keskustella 
rahapelaamisesta, voit ottaa yhteyttä Peluuriin. Peluurin palvelut ovat maksuttomia. Peluurin aut-
tava puhelin: 0800 100 101 arkisin klo 12–18 www.peluuri.fi 

KIITOKSET VASTAAMISESTA! 

Palauta kyselylomake oheisessa valmiiksi maksetussa 
palautuskuoressa Tilastokeskukseen. 


