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Tämän pro gradu –tutkielman aiheena on ongelmapelaamisen aiheuttamat sosiaaliset haitat ja 
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selviytymiskeinoja vertaiskeskustelut tuottavat. Lisäksi tarkastellaan, miten ongelmapelaajat 
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Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka perustuu yhteiskunnan antamiin raameihin lainsäädännön ja 
yhteisten normien kautta, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden erilaiset näkökulmat sekä 
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Heidän kuvailemansa identiteetit välittyvät hyvin negatiivisina, jonakin muuna kuin toiset, 
normaalit. Pelaaminen ja siitä selviytyminen voidaan nähdä prosessinomaisena yksilöllisenä 
tapahtumana, jossa samankaltaisia piirteitä toisten vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.  
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The subject of this master’s graduate thesis is, what kind of social problems problem gambling 
causes to problem gamblers and also problem gambler’s identity. The aim was to study, how 
problem gamblers explain their gambling from a social point of view, in which situations problem 
gamblers look for support, what kind of support and ways of surviving they can find from peer 
group discussions. The interest is also, how problem gamblers interpret their reality and identities in 
their writings and in peer group discussions.  
 
 
This is a qualitative research, which is based on the legislation and norms in the society, different 
kinds of viewpoints to the problem gambling and gambling addiction and studies made in Finland 
and internationally and also on the theory of postmodern identity. The research material in this 
study was four essays written by problem gamblers and peer group discussions in Internet during 
about a year. 
 
 
The theoretical background of this study is social constructionism. Themes, that came up in the 
essays and peer group discussions are classified through content analysis. Writings and peer group 
discussions are viewed in the connection to the themes. 
 
 
On the grounds of this study can be found out, the money is the main issue in the peer group 
discussions. Keeping gambling as a secret, lying and economical problems make relationships more 
difficult. Peer group discussions give support and a chance to share problems. Problem gamblers 
suffer from shame and repentance. They also blame themselves. They describe their identities to be 
very negative ones and very different from others, so called normal people. Gambling and 
recovering from it can be found as an individual process, which has the same kind of aspects as any 
others in the same situation.  
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1 JOHDANTO 

 

Pelaaminen voi olla ongelma hyvin eri-ikäisille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Aiheen 

valinnan taustalla on kiinnostukseni peliongelman syntyyn ja peliongelmaisen arkeen. 

Kiinnostukseni aiheeseen on herännyt jo vuosia sitten seuratessani kauppojen aulatiloissa 

olevien hedelmäpelien ympärille kokoontuvia nuorisoryhmiä. Työskennellessäni 

sosiaalihuollon lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä törmäsin myös jonkin verran 

peliongelman problematiikkaan. 

 

Pro gradu –tutkielmassani tarkoituksenani on syventää kandidaatin tutkielmaani, jossa 

tarkastelin ongelmapelaajien kokemuksia pelaamisestaan ja sen mukanaan tuomista 

ongelmista heidän arjen elämäänsä. Nämä ongelmat näyttäytyivät hyvin monitahoisina ja -

tasoisina psyykkisinä, fyysisinä, taloudellisina ja sosiaalisina ongelmina. Pro gradu–

tutkielmassani tarkastelen syvemmin peliriippuvuuden ongelmapelaajille aiheuttamia 

sosiaalisia haittoja ongelmapelaajien kirjoittamien kirjoitusten ja ongelmapelaajien Internetin 

keskustelupalstalla käymien vertaiskeskustelujen kautta. Internetin vertaispalsta tarjoaa 

paikan vuorovaikutukseen ja tukeen elämäntilanteessa, jossa koetaan näköalattomuutta ja 

toivottomuutta. Usein ihmissuhteet ovat kärsineet ja taloudellisen selviytymisen keinot 

kaventuneet. Pyrin myös peilaamaan toisiinsa sekä ongelmapelaajien kirjoituksissaan että 

vertaiskeskusteluissaan tuottamaa todellisuuttaan ja identiteettiään. 

 

Ihminen voi tulla riippuvaiseksi lähes mistä tahansa, kuten juomisesta, syömisestä, 

liikunnasta, peleistä ja ihmissuhteista. Riippuvaiset näyttäytyvät siis melko heterogeenisenä 

ryhmänä. Useissa tutkimuksissa on tullut esille, että peliriippuvuus on samankaltainen ilmiö 

kuin muut riippuvuudet (esim. Giddens 1995; Koski-Jännes 1998). Ongelmapelaaminen 

voidaan nähdä seurauksena muuttuneesta yhteiskunnasta ja sen traditioiden heikentymisestä, 

jonka Giddens (1995) on kiteyttänyt: ”menneisyys menettää emotionaalisen 

vaikutusvoimansa”. Peliriippuvuutta käsittelevissä tutkimuksissa teemaa lähestytään usein 

myös muista riippuvuuksista tehdyn tutkimuksen kautta. Annika Taitto (1998, 12) on 

käsitellessään päihderiippuvuutta ja siitä toipumista määritellyt päihteeksi kaikki ne aineet, 

asiat ja ilmiöt, joista ihminen voi jäädä riippuvaiseksi. Murto ja Niemelä (1993) ovat 

luokitelleet pelaamisen kehityksen neljään luokkaan: pelaamattomuus, pelaaminen 
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(satunnaiset kokeilijat), runsas pelaaminen (harrastus-, ammatti- ja riskipelaaminen) ja 

ongelmapelaaminen. Pelaamisella tarkoitetaan satunnaista ja määrältään vähäistä pelaamista, 

josta ei aiheudu haittoja pelaajalle itselleen eikä läheisille. Runsaaseen pelaamiseen voi liittyä 

jo haittoja. Se on suhteellisen säännöllistä, toistuvaa ja vaatii enemmän kuin pikkusummia. 

Runsas pelaaminen saattaa kehittyä alkuvaiheen harrastuspelaamisesta riskipelaamiseksi. 

Ongelmapelaaminen nähdään pakonomaisena pelaamisena, josta aiheutuu suuria haittoja ja on 

luonteeltaan riippuvuutta aiheuttavaa. (Murto & Niemelä 1993, 39-40.) Tilannetta voi 

luonnehtia ongelmapelaamiseksi silloin, kun pelaaminen vie suhteettomasti aikaa, rahaa ja 

voimavaroja. Toiminta on toistuvaa ja riippuvuus on luonteeltaan sosiaalista ja psyykkistä. 

(Mielonen & Tiittanen 1999, 13-14.) Pelaamista on siis monenasteista ja se voi muuttua ajan 

kuluessa. Peluurin puolivuotisraportin 2010 mukaan nettipelit olivat aiemmin lähinnä miesten 

ongelmien taustalla, vuonna 2010 ne olivat naisille jopa hieman miehiä yleisempi ongelmien 

lähde. Suuri osa ongelmapelaajista pelaa useita eri pelejä, joista ei yksi nouse ylitse muiden.  

 

Työelämässäni saamien kokemusten perusteella näyttää siltä, että pelaaminen vaikuttaa 

pelaajan elämässä monella tasolla: tunteen, arjen selviytymisen ja elämänhallinnan sekä 

ihmissuhteiden ja sosiaalisuuden tasoilla. Vaikutukset ovat moninaisia niin toimeentuloon ja 

työhön, ihmissuhteisiin kuin fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Riippuvuus on 

monitasoista, mikä tekee siitä vaikean ongelman. Sosiaalityön käytäntö ja tutkimus (esim. 

Murto 2005; Pajula 2004; Peele 2004) osoittavat, että ongelmapelaaminen ei ole vain 

marginaalinen ilmiö, vaan aihe, jota tulisi tutkia enemmän, ja tutkimuksen ja kokemuksen 

pohjalta kehittää käytännön toimia. Peliongelma ei ole ongelma vain pelaajalle itselleen vaan 

myös hänen läheisilleen. Riippuvuudesta irtautuminen ja kuntoutuminen ovat aikaa vaativa 

prosessi, jota monesti edeltää kriisi. Tutkimusten mukaan ongelmapelaajan oma motivaatio ja 

halu elämäntavan muutokseen ovat ratkaisevia. Suomen kunnissa peliongelmia käsitellään 

yleisimmin sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa muun muassa mielenterveystyössä. 

 

Tutkimukseni ensimmäisessä teorialuvussa käsittelen pelaamisen yhteiskunnallista taustaa, 

kuten pelaamista säätelevää lainsäädäntöä ja riippuvuusnäkökulmaa. Toisessa luvussa 

esittelen yhteisöllisyyden näkökulmaa pelaamiseen normien, sääntöjen, moraalin ja 

sosiaalisen pääoman kautta.  Kolmannessa teorialuvussa avaan identiteetin käsitettä, ja 

esittelen valistuksen ajan, sosiologisen ja postmodernin, sosiaalisesti rakentuvan identiteetin.  
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2 PELAAMINEN YHTEISKUNNALLISENA 

RIIPPUVUUSILMIÖNÄ 

 

2.1 Pelaamista säätelevä lainsäädäntö 

 

Suomessa rahapelien pelaamista säätelee vuonna 2001 voimaan tullut arpajaislaki 

(1047/2001). Laissa säädetään arpajaisten toimeenpanosta ja sen valvonnasta, 

arpajaistuottojen tilittämisestä ja käyttötarkoituksesta sekä tuottojen käytön valvonnasta 

(ArpajaisL1§). Suomessa rahapeleissä on monopoli, jossa rahapelilupa arpajaislain nojalla on 

annettu kolmelle toimijalla (ArpajaisL 11§): Veikkaus Oy:lle (raha-arpajaisten sekä veikkaus- 

ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen), Raha-automaattiyhdistykselle (raha-automaattien 

käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan) ja Fintoto 

Oy:lle (totopelien toimeenpanemiseen). Valvontavastuu pelitoiminnasta on 

sisäasiainministeriöllä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on vastuu ongelmien seurannasta. 

 

Arpajaislaissa tapahtui muutoksia vuonna 2010 koskien rahapelien alaikärajaa, ikärajan 

valvontaan ja markkinoinnin kohdistamista alaikäisiin (ArpajaisL 14a§ ja 14b§). Rahapelien 

pelaamisen alaikäraja nostettiin 18 vuoteen ja mainonnan kohdistaminen alaikäisiin kiellettiin. 

Markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti tai pelaamattomuutta tai 

kohtuullista pelaamista kielteisesti. Rahapelien markkinointi on kielletty sellaisissa televisio- 

tai radiotoiminnassa, kuvaohjelman elokuvateatterissa tapahtuvassa julkisessa esittämisessä ja 

julkaisutoiminnassa, joka on suunnattu alaikäisille. Samalla ikävalvonnan laiminlyönnistä tuli 

rikos, josta voi saada sakkoa tai enimmillään kaksi vuotta vankeutta. Jatkossa 

rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuu siten se henkilö, jonka tehtäväksi kauppa on asettanut 

pelien valvonnan. Kaupalle rahapeliautomaatit ovat merkittävä tulonlähde, sillä RAY maksaa 

kauppoihin, ravintoloihin ja muihin ulkopuolisiin tiloihin sijoitetuista peleistä sijoituspaikka- 

ja hoitokorvauksia noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. 
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2.2 Pelaaminen yhteiskunnallistumisen muotona 

 

Georg Simmel (1999) on käsitellyt pelaamisen merkitystä yleisemmin. Hänen mukaansa 

yhteiskunnan tekevät erilaiset vuorovaikutukset. Sen erilaiset muodot, kuten seurallisuus, 

työnjako tai valtasuhteet, saavat erilaisia sisältöjä ja tarkoituksia. Kaikki, mikä esiintyy 

yksilössä esimerkiksi tarkoituksena, taipumuksena, psyykkisenä tilana tai liikkeenä, on 

Simmelille yhteiskunnallistumisen sisältöä. Yhteiskunnallistumista ovat ne muodot, joiden 

sisältöjen vuoksi yksilöstä tulee kokonaisuus. Elämän täyttävät motivaatiot tai sisällöt eivät 

sinälleen ole Simmelille sosiaalista. Simmelin mukaan rahasta pelaaminen on yhden 

yhteiskunnallistumisen muodon, seurallisuuden, sisältö. (Simmel 1999, 112-113.) 

 

Simmel näkee seurallisuuden yhteiskunnallistumisen leikkimuotona. Puhtaan seurallisuuden 

merkitys on siinä, että se tyydyttää ihmistä kanssakäymisen tarvetta hetken ajan. Seurallisuus 

on leikki, jossa on omat sääntönsä. (Simmel 1999, 112-113.) Simmelille tärkeintä 

pelaamisessa ei ole voitto: ”ei raha … ole se, mikä pelissä on erityistä, vaan todelliselle 

pelaajalle pelin lumo on toiminnan sosiologisesti merkittävien muotojen itsensä dynamiikassa 

ja vaaroissa”. (Simmel 1999, 112-131.) Kyseinen näkökulma auttaa ymmärtämään pelien 

olemassaoloa ja niiden asemaa yhteiskunnassa.  

 

1990-luvulla lasten ja nuorten mediakäyttöä kartoitettiin muun muassa kansainvälisessä 

”Children, Young People ja the Changing Media Environment”- tutkimushankkeessa 

(Livingstone 2002), jossa suomalaisen osatutkimuksen ”Lasten ja nuorten muuttuva 

mediakulttuuri” (Suoninen 2002) tietokone- ja konsolipeleihin liittyvä materiaali koostui sekä 

kyselylomake- että ryhmähaastatteluaineistosta. Yli 90% tutkimukseen osallistuneista 

peruskoulun ekaluokkalaisista pelasi tietokone- tai konsolipelejä ainakin silloin tällöin. 

Erityisesti poikien kohdalla elektroniset pelit ja pelaaminen ovat kiinteä osa nykyistä 

lastenkulttuuria. Tyttöjen osalta pelaaminen on usein marginaalisemmassa asemassa ja he 

käyttävät poikia useammin hyötysovelluksia. Pojat keskustelevat pelikokemuksista, peli- ja 

laiteuutuuksista, seuraavat alan aikakauslehtiä ja vaihtavat pelejä. Tyttöjen kiinnostus 

tietokoneita kohtaan näyttäisi heräävän heidän löytäessään Internetin viestinnälliset 

käyttömahdollisuudet. (Ermi, Heliö & Mäyrä 2002, 22.) 
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Melko usein elektronisiin peleihin liitetään negatiivinen oletus pelaamisesta sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta eristävänä tekijänä. Tämä näkemys lienee osa totuutta. Pelaaminen voi 

olla usein myös sosiaalinen tapahtuma. Suonisen (2002) mukaan nuorimmat pelaajat pelaavat 

usein yhdessä vanhempansa, sisaruksensa tai ystävänsä kanssa. Tällöin pelaaminen on 

vuorotellen pelaamista ja vasta iän myötä lisääntyy yksin pelaaminen ja moninpelit, joissa voi 

kilpailla pelitaidoissa. Pelit kiinnostavat lapsia ja ajantajun hämärtyminen pelaamiseen 

keskittyessä voi vaikuttaa jonkinlaiselta riippuvuudelta. Mielenkiinto kuitenkin yleensä 

lievenee pelin tavoitteiden voittamisen jälkeen. Pelaamisen hallintaan liittyvät kysymykset 

ovatkin keskeisessä asemassa ja niin sanottu flow-kokemus voidaan nähdä yhtenä hyvän 

pelattavuuden elementtinä. (Järvinen, Heliö & Mäyrä 2002, 23-24).  

 

Yhdysvaltalaisen kirjailija ja tutkija Gerard Jonesin (2002) havaintojen mukaan nuoret 

pelaajat voivat ammentaa pelien kamppailuista sisäistä voiman tunnetta, joka on 

merkityksellistä identiteetin ja toimintakyvyn kannalta. Tätä voimaantumisen käsitettä 

(empowerment) ei ole systemaattisesti pelaajatutkimuksessa toistaiseksi lähestytty Suomessa 

eikä kansainvälisestikään. Perinteisesti pelejä ja pelaamista on tarkasteltu ulkoapäin ja 

pohdittu pelaamisen vaikutusta pelaajiin. Tämä tietynlainen ulkopuolisuus on ollut pitkään 

hyväksyttävää ja mielenkiinto on suuntautunut erityisesti pelien ja pelaamisen negatiivisiin 

puoliin ja ei-toivottuihin vaikutuksiin. Uudempi tutkimus pyrkii ymmärtämään itse peliä ja 

pelaajan kokemusta. Osittain kyse on ollut siitä, että pelit ja leikit on nähty hyödyttöminä ja 

tuloksettomina eikä niitä ole otettu vakavasti. Vallitseva eettinen arvomaailma on 

vieraantunut peleistä, joihin helposti liittyy turmeltuneisuuden ja synnillisyyden ajatuksia (vrt. 

Weber 1920/1971). Kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga (1980) näki ihmisen leikkivänä 

ihmisenä, jonka leikki-impulssista on saanut alkunsa koko kulttuurimme. Osa 

kulttuuriperintöämme on pelillinen tai leikillinen vuorovaikutus. Pihoilla leikityt ”pum-sodat” 

ja hippaleikit, hyppyruudukot ja kortti- ja lautapelit ovat päätyneet uusiin 

toteutusympäristöihin ja kehittyneet uusiin muotoihin digitaalisissa leikkikehissä.  (Ermi, 

Heliö & Mäyrä 2002, 23-24,29.) 
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2.3 Traditiot ja riippuvuus 

 

Anthony Giddens (1995) on esitellyt yhteiskunnan muuttumista jälkitraditionaaliseksi 

yhteiskunnaksi traditionaalisen ja modernin yhteiskunnan kehityksen kautta. Esimodernissa 

yhteiskunnassa turvallisuus liittyi traditioihin, ihmissuhteisiin ja rituaaleihin. Postmodernissa 

yhteiskunnassa riippuvuudet lisääntyvät, sillä yhteiskunta tuottaa ko. käyttäytymistä 

traditioiden menettäessä merkitystään. Giddensistä tämä on yhteiskunnan 

detraditionalisoitumista. Giddensin mukaan traditiot ovat suuntautumista menneisyyteen, 

jolloin menneisyys vaikuttaa nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Traditiot luovat ihmisten 

elämään turvallisuuden tunnetta, mutta traditioiden heikentyessä yksilön oma vastuu kasvaa ja 

identiteetin rakentaminen vaikeutuu. Traditiot ovat jatkuvassa liikkeessä ja ne liittyvät 

kollektiiviseen muistiin sisältäen rituaaleja ja kaavamaisia käsityksiä totuudesta. Giddensille 

pakonomaisuus merkitsee laajassa merkityksessä kyvyttömyyttä paeta menneisyyttä. 

Riippuvuus on toistamista samalla tavoin kuin traditiokin on. Modernissa yhteiskunnassa 

traditioiden hajotessa tilalle tuli moderni toistopakko, koska toisto kuuluu osaksi erilaisia 

yhteiskuntamalleja.  

 

Giddens on nähnyt traditiot valvojina, mutta niiden merkityksen vähetessä tehtävä on siirtynyt 

yhteiskunnalle. Modernit instituutiot tunkeutuvat arkielämämme kudokseen ja teknologia on 

johtavassa osassa. (Giddens 1995, 88-89.) Teknologia on antanut vaihtoehdon ihmiskontaktin 

ehdottomuudelle. Tällainen kehitys on suuntaamassa myös pelimaailman kehitystä. Giddens 

näkee riippuvuuden ensisijaisesti psyykkisenä ja sosiaalisena ilmiönä, ei niinkään 

fysiologisena. Giddensin mukaan voimme tulla riippuvaisiksi kaikesta, mikä elämäntyylimme 

puolesta on mahdollista. Giddens pitää nykyajalle tyypillisinä riippuvuuksina alkoholismia ja 

työnarkomaniaa. (Giddens 1995, 102-103.)   
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2.4 Riippuvuusnäkökulma pelaamiseen 

 

Ihminen on aina riippuvainen jostakin tai jostakusta. Ihminen on tarkoitettu olemaan toistensa 

yhteydessä ja opettelemaan yhdessäolon edellytyksiä. Ensimmäinen, elämälle ja 

henkiinjäämiselle välttämätön riippuvuus syntyy vauvan ja äidin välille. Hyvinvoivassa 

yhteiskunnassa ihmisellä näyttäisi olevan voimakas tarve tulla riippuvaiseksi erilaisista 

aineista kuten päihteistä, mutta pelaamiseenkin voi syntyä riippuvuussuhde. Joku hakee ja saa 

lohtua shoppailusta; joku toinen treenaa pakonomaisesti ja treenien jääminen väliin saa hänet 

tolaltaan. Neurotieteilijät ovat osoittaneet, että kaikkien riippuvuuksien taustalla vaikuttaa 

sama aivosysteemi ja neurokemiallinen järjestelmä, dopaminenerginen palkitsemisjärjestelmä, 

joka on avainasemassa niin emotionaalisten kuin fyysisten riippuvuuksien synnyssä. 

Dopamiinilla on keskeinen tehtävä aivojen palkitsemisjärjestelmässä, sillä se kertoo jonkin 

toiminnan tuloksen positiivisuuden tai negatiivisuuden. Tämä järjestelmä muuttuu nopeasti 

nuoruusiässä, joten se on erityisen haavoittuva aineille ja toiminnoille, jotka muokkaavat 

dopamiinitasoja. Riippuvuudessa käy siis niin, että arkiset mielihyvän lähteet korvautuvat 

palkitsemisjärjestelmässä ihmiselle vahingollisella toiminnalla tai aineella. (Sinkkonen 2010, 

208-212.) Peter Fonagyn on todennut, että ”on sangen epätodennäköistä, että luonto olisi 

kehittänyt monimutkaisen järjestelmän palvelemaan alkoholin ja kokaiinin käyttöä” (Fonagy, 

2008). Addiktiossa lienee kyse siitä, että biologinen systeemi aktivoituu väärässä kohdassa.  

 

Kiintymyssuhdettakin voidaan pitää eräänlaisena riippuvuutena. (Sinkkonen 2010, 211.) 

Addiktio -asteinen riippuvuus muuttaa ihmisen psyykeä. On tärkeää pohtia, miksi ihminen jää 

koukkuun johonkin ja miten se vaikuttaa hänen tapaansa olla olemassa, hänen tavoitteisiinsa, 

ihmissuhteisiinsa ja asioiden tärkeysjärjestykseen. Jari Sinkkonen (2010, 213-214) on 

pohtinut, miten pysähdyttävää on, että haemme addiktioihin tukeutumisesta samanlaista 

kokemusta kuin toisen ihmisen läheisyydestä.  
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2.5 Riippuvuus käsitteenä 

 

Riippuvuutta on vaikea määritellä yksiselitteisesti ja kaikenkattavasti. Eri ihmisille riippuvuus 

merkitsee eri asioita: toisille tulee mieleen katuojassa makaava tai ”pilvissä” elävä 

päihdeongelmainen, joidenkin mielestä me kaikki olemme riippuvaisia jostakin. Pasi 

Koivulan (1997, 14) mielestä riippuvuudella voidaan viitata arkielämässä lähes mihin 

tahansa: ihmiset voivat olla riippuvaisia esimerkiksi ruoasta, juomisesta, seksistä, liikunnasta, 

tupakasta, ihmissuhteista ja työstä. 

 

Riippuvuus liitetään aina jollakin tavoin puutteelliseen turhautumien sietokykyyn, mikä 

ilmenee nyky-yhteiskunnassamme vaikeutena työstää surua, tuskaa ja menetystä joutumatta 

riippuvuutta muistuttaviin käyttäytymismuotoihin. Riippuvuus -käsitettä ei tulisikaan 

laajentaa käsittämään kaikkia ei-toivottuja tottumuksia, vaan pyrkiä käyttämään sitä vain 

tilanteissa, joissa kyseinen käyttäytyminen ja sen vaikutukset vaikeuttavat ja rajoittavat arjen 

elämää ja hallintaa. Ihminen käsitetään kokonaisuutena, johon kuuluvat ruumiillinen, 

henkinen ja psyykkinen puoli. Näistä kukin vaikuttaa omalta osaltaan ongelmaan ja sen 

ratkaisuun, ja ne ovat aina yhteydessä toisiinsa. (Giesekus 1999, 20-28.)  

 

Riippuvuuteen taipuvaisia ovat ensisijaisesti ihmissuhteissaan vammautuneet, pelokkaat ja 

depressiiviset ihmiset. Nämä vaikeudet eivät liity vain riippuvuushäiriöihin, eikä näin ollen 

ole olemassa tiettyä ”riippuvuuspersoonallisuutta”. Usein tehdään ero psyykkisen ja fyysisen 

riippuvuuden välillä. Fyysinen (ruumiillinen) riippuvuus määritellään vieroitusoireiden 

voimakkuuden perusteella. Riippuvuutta ei selitä se, mistä ollaan riippuvaisia. 

Lääketieteellinen suuntautuminen korostaa mielihyvämekanismeja ja dopamiinin eritystä. 

(Giesekus 1999, 25, 36.)  

 

Nettiriippuvuutta tutkineen Teuvo Peltoniemen (1999, 34) mukaan riippuvuus voi tulla joskus 

niin intensiiviseksi, että se alkaa häiritä ja hallita ihmisen muuta elämää. Ihminen alkaa toistaa 

samaa asiaa pakonomaisesti riippuvuuden lisääntyessä, vaikka aikaisemmin nautintoa 

tuottanut toiminta aiheuttaa enää ahdistusta ja ongelmia. Riippuvuus ja addiktio –käsitteitä 

käytetään nykyisin paljon rinnakkain. Peliongelmaisten läheisiä pro gradu –työssään tutkinut 

Mari Pajula (2004, 8) on esittänyt, että olisi hyvä erottaa riippuvuus ja addiktio toisistaan, 

sillä riippuvuus on käsitteenä laajempi.  
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Kun vallitsevana olotilana on negatiivinen riippuvuus, voidaan puhua riippuvuusongelmasta 

eli addiktiosta. Addiktion tunnusmerkkejä ovat voimakas sisäinen pakko toimia tietyllä 

tavalla ja omien rajojen hämärtyminen. Ominaista on välitön tyydytys ja siirtyminen 

tunnetilasta toiseen. Riippuvuuteen liittyy usein jonkinasteinen syyllisyys ja kieltäminen. On 

kiistanalaista, onko olemassa ”riippuvainen persoonallisuus”, vai muotoutuuko 

persoonallisuus riippuvuuskäyttäytymisen myötä tietynlaiseksi. Ongelmana riippuvuus on 

subjektiivinen kokemus, joka esiintyy monenasteisena. Osa riippuvuusongelmista syntyy jo 

lapsena, osa murrosiän kriisissä ja osalle kyse on fyysisestä riippuvuudesta. Riippuvuuden 

syntymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi aineiden saatavuus, vertaisryhmän 

paine, perinnölliset tekijät ja yksilön persoonallisuuden kehitysmahdollisuudet ja sosialisaatio. 

(Ahtiala & Ruohonen 1998, 144-146.) 

 

Addiktiosta ei voi parantua lääkkeitä syömällä. Stanton Peele (2004) toteaa, että ”addiktio 

syntyy, kun ihmisen elämä on poissa tasapanosta”. Keskeistä riippuvuuksista vapautumisessa 

ovat arvot, motivaatio, palkkiot, voimavarat, tuki, kypsä identiteetti ja korkeammat tavoitteet. 

Peelen näkemyksen mukaan addiktio on voimakas, joskus ylivoimaisen vahva takertuminen 

johonkin, mistä ihminen hakee turvaa ja tyydytystä silloin, kun ei onnistu saamaan parempaa 

tyydytystä elämän muilla alueilla. Mitä enemmän siihen turvautuu, sitä negatiivisempia 

kokemuksia se tuottaa. Peelestä on tärkeää ymmärtää, että riippuvuus voi muuttua ja elämän 

olosuhteiden muuttuessa ihminen pystyy vapautumaan addiktiivisista käyttäytymismalleistaan 

ja asenteistaan. Peelen mukaan riippuvuusongelmat ilmenevät pidemmän ajan kuluessa 

kehittyen vähemmän vakavasta vakavampaan ja vakavimmassa päässä ne ovat addiktioita.  

(Peele 2004, 24-31.) 

 

 

  



10 
 

2.6 Riippuvuuden eri näkökulmia 

 

Psyykkinen näkökulma 

 

Riippuvuuden syntymisessä ja hoidossa psyykkiset tekijät korostuvat. Näitä tekijöitä ovat 

henkilön menneisyys, persoonallisuuden muovautuminen lapsuudessa sekä sosiaaliset suhteet, 

esimerkiksi perheen dynamiikka, työpaikka tai kuuluminen eri sosiaaliryhmiin. (Thombs 

1999, 184-236; Giesekus 1999, 30.) Yleisen mielipiteen näkökulmasta on käytännöllisempi 

ratkaisu määritellä riippuvuus sairautena kuin vammana, ja saada sosiaalinen hyväksyntä 

hoidolle. Sairaus -määritelmä vähentää yksilön syyllistämistä ja vaimentaa vaatimuksia 

käyttäjien rankaisemiseksi. Parisuhteeseen, perheeseen, työhön, ja mielenterveyteen liittyvät 

ongelmat vain pahenevat ajan kuluessa. Elämä muuttuu enenevässä määrin 

hallitsemattomaksi. (Thombs 1999, 61-64.) Giesekusin (1999, 31) mukaan psyykkinen 

riippuvuus saa aikaan ”tunnelikatseen” omaan riippuvuuteen, sosiaalista eristyneisyyttä, 

voimistuvaa olemassaolon- ja tulevaisuudenpelkoa sekä juuttumista puolustusmekanismeihin: 

riippuvuuden ja sen seurausten kieltäminen, riippuvuuden selittely ja puolustelu sekä syyn 

projisoiminen toisiin. Peliriippuvuuden ydinpiirteitä ovat koettu himo tai pakonomainen 

kiinnostus rahasta pelaamiseen, heikentynyt pelaamisen hallinta ja pelaamisen jatkaminen 

ilmeisistä haitoista huolimatta (Kaasinen, Halme & Alho 2009, 75-83). 

 

Ihmiselle on ominaista pyrkimys mielihyvään ja pois mielipahasta. Addiktin tavoitteena on 

saada tunne-elämyksiä ja tyydytystä itsensä ulkopuolelta esimerkiksi nautintoa tuottavan 

toiminnan pakonomaisena toistamisena tai kemiallisten aineiden väärinkäyttönä. 

Oppimispsykologisen näkemyksen mukaan riippuvuuskäyttäytymisessä toiminnan välittömät 

seuraukset ovat voimakkaammin vahvistavia kuin myöhemmät seuraukset. Psykoanalyyttinen 

näkemys korostaa lapsuuden ja nuoruuden vuorovaikutuskokemuksia. Lapsen 

itsenäistymiskehitys häiriintyy, mikäli kasvuolosuhteet eivät tue hänen kehitystään riittävästi. 

Lapsi jää tällöin riippuvuuden tilaan, joka on varhaisen luonnehäiriön, narsismiin ja rajatilaan 

verrattava persoonallisuuden piirre. Psyykkiselle hyvinvoinnille on tärkeää yhteys omiin 

tunteisiin. Mikäli kyky mielihyvään omien tunteiden välityksellä ja terveistä 

riippuvuussuhteista huolimatta häiriintyy, pyrkii ihminen mielihyvään muilla keinoilla. 

(Ahtiala & Ruohonen 1998, 147-154.) Tommy Hellsten (1991) on kuvannut teoksessaan 

Virtahepo olohuoneessa kehitysprosessia, joka johtaa lapsen tunne-elämän häiriöön ja 
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addiktioon. Psyykkiseen addiktioon liittyy myös psykososiaalinen puoli: addikti sitoo 

tunnesiteen riippuvuuden kohteeseen, mikäli vuorovaikutus todellisen ympäristön kanssa 

estyy. Läheiset pyrkivät sopeutumaan omalla käytöksellään riippuvaisen ihmisen käytökseen 

ja tukevat näin riippuvuutta. (Ahtiala & Ruohonen 1998, 151.) 

 

Kaksos- ja adoptiotutkimusten avulla on tutkittu perinnöllisyyden ja ympäristön vaikutusta 

alkoholismin syntyyn. Tutkimuksissa on tullut esille, että pelkästään perimällä tai 

ympäristöllä ei voida selittää kokonaan alkoholismin syntysyitä, vaan ne yhdessä selittävät 

alkoholismin ja huumeriippuvuuden syitä. Myöskään yksittäinen geeni ei selitä riippuvuuden 

muodostumista. Geenitutkimus on kuitenkin tärkeää, jotta löydettäisiin yhä vaikuttavampia 

tapoja estää ja hoitaa riippuvuusongelmaa. Riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö altistaa 

aivoja muille riippuvuuksille. Ihmiset ja heidän ympäristönsä ovat vastavuoroisesti määrääviä 

toisiinsa nähden. (Thombs 1999, 34-59, 144.)   

 

Lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että peli- ja huumeriippuvuudella on suuria 

yhtäläisyyksiä. Sekä ongelmapelaajilla että huumeidenkäyttäjillä on havaittavissa aivojen 

palkitsemisjärjestelmässä toiminnallisia häiriöitä. Aivojen palkitsemisjärjestelmän 

pääasiallisin tehtävä on välittää ihmiselle hyvänolon tuntemuksia. Riippuvuutta muodostavat 

aineet tai eri pelimuodot aktivoivat aivojen palkitsemisjärjestelmän nopeasti ja normaalia 

voimakkaammalla tavalla. Pelaajat ja huumeidenkäyttäjät ovat usein masentuneita tai 

levottomia. Peliriippuvuus esiintyy usein yhdessä alkoholismin ja mielialahäiriöiden kanssa, 

joten se ei olekaan yksittäinen, irrallinen tila, vaan pikemminkin tila, joka hyvin usein esiintyy 

yhdessä muiden psykiatristen diagnoosien kanssa. (ks. Brene 2007.) 

 

 

Fyysinen näkökulma 

 

Fyysisillä tekijöillä, kuten perinnöllisellä alttiudella, yksilön aineen sietokyvyllä (toleranssi) 

ja ruumiin reaktioilla käytön loppuessa (vieroitus) on suuri merkitys erityisesti päihteiden 

aikaansaamassa riippuvuudessa. Päihteet aktivoivat aivojen mielihyvärakenteita aiheuttaen 

mielihyvää euforisella vaikutuksellaan ja poistamalla epämiellyttäviä ja ahdistavia tunteita. 

Keskushermoston mielihyväjärjestelmä koostuu ensisijaisesti dopamiinia välittäjäaineenaan 

käyttävästä hermoradasta, joka kulkee aivokuorelta väliaivojen alueelle. Riippuvuuden 

muodostumisessa myös muilla välittäjäaineilla, serotoniinilla, noradrenaliinilla ja 
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histamiinilla on merkitystä. Kun elämä ilman elimistön vaatimaa ainetta käy hankalaksi, on 

syntynyt fyysinen riippuvuus. (Ahtiala & Ruohonen 1998, 157-158.) 

 

Nykynäkemyksen mukaan on selvää, että perinnöllisellä alttiudella on suuri merkitys 

päihteiden aiheuttamien riippuvuuksien syntyyn. Sopeutumalla päihteiden käyttöön keho 

pyrkii säilyttämään normaalitilansa. Kyse on kehon tottumisesta riippuvuutta aiheuttavaan 

aineeseen. Aineen väheneminen elimistössä aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä oireita, 

vieroitusoireita, jotka voivat aiheuttaa vakavia ruumiillisia reaktioita. (Giesekus 1999, 28-30; 

Ahtiala & Ruohonen 1998, 158-159.) 

 

 

Sosiaalinen näkökulma 

 

Riippuvuuskäyttäytymisen taustalla on kipeiden asioiden välttely, joka käynnistää 

noidankehän: mitä enemmän kipua vältellään, sitä enemmän ”lohduttelijoita” tarvitaan, sitä 

enemmän tuskallisia asioita henkilö joutuu kokemaan ja välttelemään. Päästäkseen eroon 

riippuvuudesta ihmisen on tehtävä päätös itse, sitä ei kukaan voi tehdä hänen puolestaan. 

Muutos voi alkaa vasta, kun katsoo avoimesti todellisuutta silmiin, antautuu ehdoitta tilanteen 

edessä ja tunnustaa rehellisesti, että noidankehästä ulos pääseminen edellyttää muutosta. 

Riippuvuuskäyttäytyminen tulisi nähdä ja hoitaa aina sosiaalisten tekijöiden taustaa vasten. 

Riippuvuudesta eroon pyrkivä voi kohdata ongelmia perheessään. Riippuvuuden hoidosta 

saadut kokemukset ovat osoittaneet, että pelkästään yksilön näkeminen ei riitä, vaan että on 

käsiteltävä koko ihmissuhdeverkostoa, koska se vaikuttaa koko ympäristöön. Esimerkiksi 

Thombs (1999), Gordon ja Barret (1993) sekä Giesus (1999) ovat tuoneet esille perheen 

järjestelmänä, jossa olennaista on osioiden, siis perheen jäsenten, välinen vuorovaikutus. 

Perheenjäsenet oppivat roolikäyttäytymisen kautta käyttäytymismalleja, jotka vakauttavat tätä 

perhejärjestelmää. ”Järjestelmien muuttamiseen tarvitaan keskustelua ja kohtaamista, jotta 

perheenjäsenet oppisivat uudelleen tiedostamaan toisensa. Tällaiset järjestelmät ovat 

kuitenkaan aina korjaannu, koska se, mitä joku tekee toista auttaakseen, vain pahentaa toisen 

ongelmia.” (Thombs 1999, 184-236.) 

 

Sen, miten perheessä suhtaudutaan muutoksiin, miten perheen sisällä suhtaudutaan toisiin ja 

mistä saa puhua, määrittävät perhejärjestelmän säännöt, jotka ovat jokaisessa perheessä 

omanlaisensa. Tällaisten sääntöjen laatijoilla on heikko itsetunto, joten he asettavat 
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epärealistisia vaatimuksia itselleen ja muille. Keskustelu riippuvuudesta voi olla perheessä 

kiellettyä ja jopa rangaistavaa. (Giesekus 1999, 31-32, 59-65.) Edellisen pohjalta on todettava, 

että riippuvuuden syntyminen on aina perintö- ja ympäristötekijöiden sekä oman toiminnan 

yhteisvaikutusta.  

 

Riippuvuuden edetessä suhteet muihin ihmisiin vaikeutuvat ja voivat katketa kokonaan 

tuottaen lopputuloksena sosiaalista eristyneisyyttä. Eristyneisyys yleensä pahentaa 

riippuvuutta, ja pelot ja epävarmuus lisääntyvät. Pelot voivat näyttäytyä ärtyneisyytenä, 

aggressioina ja masennuksena.  Riippuvuudesta kärsivien on vaikeaa tunnustaa itselleen tai 

muille, että he eivät hallitse enää tilannetta, toisin sanoen kieltävät ongelman olemassa olon. 

Ongelman kohtaamiseen reagoidaan yleensä aggressiivisesti, ylimielisesti tai ”huvittuneesti”. 

(Giesekus 1999, 30-32.) Riippuvuuskäyttäytymisestä aiheutuvat sosiaaliset haitat vaikuttavat 

lopettamisnopeuteen enemmän kuin toiminnan oletettu addiktiivisuus (Koski-Jännes 1998, 

45). 
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3 YHTEISÖLLISYYS 

 

Yhteisön jäsenyyttä, kuulumista johonkin, voidaan pitää yhtenä ihmisen perustarpeista. 

Yksilöllistymiskehityksen sanotaan uhkaavan ”perinteisiä, luonnollisia” yhteisöjä ja 

samanaikaisesti kaivataan perhettä, sukua ja naapurustoa tuottamaan hoivaa ja 

ennaltaehkäisemään sosiaalisia ongelmia. Yhteisöjä ravistelevat lisäksi yhteisöihin 

liittymiseen ja niissä pysymiseen vaikuttavat muutokset. Jälkimodernille yhteisöllisyydelle 

ominaista on kiinnittyminen lyhytkestoisiin ja tilannekohtaisiin yhteisöihin. Samanaikaisesti 

arjessa on läsnä pitkäaikaiseen sitoutumiseen perustuvaa yhteisöllisyyttä ja hetkellisen 

yhteenliittymisen tarpeita täyttävää yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen tilanteensa vuoksi osa 

ihmisistä on sidoksissa yhteisöllisten vaihtoehtojen puuttumiseen ja elämänhistorian, -

kokemusten ja tulevaisuuden näköalojen kapeuteen - ja voimme joutua luopumaan omillaan 

pärjäämisemme vaatimuksista. Riippuvuutta tai avuntarvetta ei tule nähdä heikkoutena, joka 

tulisi kitkeä pois. Yksilön on yksin vaikea täyttää arkiseen elämään liittyviä hyvinvoinnin ja 

sosiaalisen turvallisuuden vajeita. (ks. Roivainen, Nylund, Korkiamäki & Raitakari 2008; 

Juhila 2006; Bauman 2004.)  

 

Yhteisöllisyyden tunne voi rakentua myös virtuaalisesti, kuvitteellisesti ja symbolisesti eikä 

lähiyhteisöjen paikallisuus ei ole enää vain fyysistä tai henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen 

sidottua (Korkiamäki 2008, 174). Jälkimodernin yhteisönäkemyksen mukaan yhteisöissä 

tärkeää on merkitysten ja identiteetin etsiminen monimuotoisissa verkostoissa, eikä 

toiminnallinen yhteisyys tai välitön vuorovaikutus (Hautamäki 2005, 8-10). Tila, aika ja 

sosiaalinen vuorovaikutus kohtaavat arjessa eritasoisilla toiminta-alueilla, joista ensisijainen 

on Schützin mukaan paikalliskulttuurinen lähiyhteisömme (Schütz & Luckmann 1985, 41-

45). Yhteisön oman tilan – ei välttämättä fyysisen - merkitys korostuu yhteenkuuluvuutta 

luotaessa. Tilan avulla yhteisö voidaan avata, sulkea ja rajata, jolloin yhteisölliset hierarkiat ja 

sosiaaliset rajanvedot tulevat näkyviksi. Arjen hallinnassa ajalla on tärkeä merkitys. Kaikilla 

sosiaalisilla suhteilla on ajallinen ulottuvuutensa. Aika värittää sosiaaliset suhteet ja 

sosiaaliset suhteet jäsentyvät ajankäytöllisesti siten, että rinnakkaisjäsenyys useissa 

yhteisöissä on mahdollista. (Korkiamäki 2008, 181-184.) Aikaa ja paikkaa ei voida erottaa 

sosiaalisesta, sillä sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu tilassa ja ajassa, ja tila ja aika ovat 

sosiaalisia (esim. Shields 1991). 
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Yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenyys rakentuvat arkissa vuorovaikutuskäytännöissä. Erityisesti 

nuorten arjessa erilaisia yhteisöllisiä tarttumapintoja on runsaasti. Perinteisten yhteisöjen, 

kuten perheen, koulun ja asuinalueen rinnalla, nuorten kuuluminen jäsentyy ”yli rajojen”, 

muutenkin kuin kansallisessa mielessä: lähiöstä keskustaan, kotikoneelta globaaleille peli- ja 

keskustelusivustoille (Hautaniemi 2004, 29). Perinteiset yhteisöt rakentuvat yhä enemmän 

suhteessa muihin, ”ylirajaisiin” yhteisöllisyyksiin (ks. Martikainen 2006). Jäsenyys yhdessä 

yhteisössä ei välttämättä sulje pois jäsenyyttä toisessa yhteisössä (ks. Bauman 1997, 51-55; 

Lehtonen & Löytty 2003, 9). Yhteisöjä rakennettaessa ja ylläpidettäessä kieli on keskeinen 

väline. Yhteinen ymmärrys kielellisistä merkityksistä ja toiminnan tavoista vahvistaa 

yhteenkuuluvuutta ja samalla rajaa sisäänpääsyä. Yhteisö merkitsee yhteisön jäsenille 

kiinteyttä, osallisuutta, tukea ja luottamusta. Ulkopuoliselle tämä voi tarkoittaa osattomuutta 

yhteisön resursseista. (Korkiamäki 2008, 189.)  

 

Omaehtoisesti rakennettuja yhteisöjä tarkastellaan arjen ”luonnollisina” yhteisöinä, verrattuna 

viranomais- tai instituutioyhteisöihin. Paikallisyhteisöt syntyvät osallisuuden kokemuksen 

pohjalta. Yhteisöllisyys voi olla läsnä ilman institutionaalisia väliintuloja, niiden ohella tai 

niistä huolimatta, jolloin on tärkeää tarkastella arjen yhteisöllisiä resursseja, riskejä ja 

prosesseja. Arjen näkökulma ei hävitä ihmisten kokemia vaikeuksia, mutta se voi nostaa esiin 

elämänalueita, joiden tuntemisesta ja tunnistamisesta on hyötyä arjen tavanomaisuuden 

rakoillessa. Yksilön asema yhteisön jäsenenä ja kansalaisena sekä kontekstuaalinen minuus 

rakentuu ja rakennetaan yhteisöllisten osallisuuksien ja osattomuuksien kautta. Yhteiset arvot, 

normit, moraali ja käytännöt rakentavat yhteenkuuluvuutta ja luovat pohjaa yhteisöllisyydelle. 

(Törrönen 2000, 149). Keskeisessä asemassa ihmisten välisessä kanssakäymisessä ovat jaetut 

kulttuuriset konventiot, joiden perusteella jäsenet tunnistavat oman yhteisönsä ja erottavat 

muiden yhteisöjen jäsenet (Seppänen 2001, 22).  

 

Jäsenyyttä ihmisten omaehtoisissa, ”luonnollisissa” yhteisöissä voidaan pitää niin sanottuna 

ruohonjuuritason yhteisöllisyytenä suhteessa yhteisöihin, joissa jäsenyys määrittyy 

institutionaalisesti ja ylhäältä ohjattuna. Aina ”luonnolliset” yhteisöt eivät ole yksilölle 

turvallisin tai luontevin yhteisö, vaan yhteisöllisten normien tai vaikutteiden seurauksena 

yksilön terveyden tai hyvinvoinnin voi katsoa vaarantuvan: esimerkiksi päihteidenkäyttöä 

kannustavien yhteisöt on voitu nähdä riskinä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. (Krok 

2008, 193-207.) Yhteisökeskustelussa tulee esille myös näkemys ”epäkelpoisista” 

kansalaisista, joita on eri tavoin syytä tarkkailla, luokitella ja osallistaa. Yhteisöllisyys 
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hajoaakin yhteiskuntaan osallistuvien kansalaisten yhteisöihin ja niiden ulkopuolella eläviin 

”syrjäytyneisiin” ryhmiin (Juhila 2006, 49-63). 

 

Informaatioteknologia muokkaa lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita uudella tavalla: 

kasvokkaisten suhteiden ohella nuorilla on usein läheiseksi koettuja virtuaali- ja 

kybersuhteita. Näille verkostoille on ominaista vertaisuus ja ikätoveruus. Internetissä 

rakentuvia vertaisyhteisöjä on pidetty yhtäältä uhkana lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä 

toisaalta mahdollisuutena ja osallisuuden edellytyksenä (Forsberg & Pösö 2001, 193-206). 

Yhteisöön kuulumisen tunne edellyttää aina oman subjektiviteetin suhteuttamista muihin 

ihmisiin ja ihmisryhmiin (Korkiamäki 2008, 174). 

 

Yhteisölle tyypillistä on melko pysyvä ja välitön vuorovaikutus, jossa määrittyvät jäsenten 

väliset vuorovaikutussuhteet, yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet sekä jäsenten ja ei-

jäsenten välisen vuotovaikutuksen säännöt. (Röpelinen 2008, 135.) Vuorovaikutuksen 

onnistumiseen vaikuttavat monet asiat. Merkittävää on, että sosiaalistumisen oppimisprosessit 

ovat myönteisiä. Tavoitteet ovat peruselementtejä, jotka kehittävät, ylläpitävät ja suojelevat 

identiteettiä. Identiteettiä halutaan suojella epäonnistumisilta, jotka uhkaavat minäkuvaa. 

Näissä tilanteissa ihminen on valmis yrittämään sinnikkäämmin ja enemmän. Pitkäntähtäimen 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ylimääräistä ponnistelemista niin menestyksekkäiden 

kuin vaikeiden jaksojen aikana. (Zirkel 2000, 15-16.) Yhteisölliset voimavarat voivat tukea 

hyvinvointia ja yhteisöllisyyden puute pahoinvointia. Yhtenä sosiaalityön tehtävänä on 

havaita yhteisölliset riskit ja luonnollisiin yhteisöihin puuttuminen tilanteissa, joissa se on 

yksilön edunmukaista. (Korkiamäki 2008, 173.) 

 

Yhteisöllinen identiteetti rakentuu yhdistelmistä yhteisöllisiä vaikutteita. Yhteisöllisyys voi 

toteutua ilman kontaktia yhteisöön kokemuksellisella tasolla. (ks. Oksanen 2006; Raitakari 

2006.) Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella rinnakkaisina tai jatkumona eikä 

toisensa poissulkevina vastapareina. Yhteisöstä irrottautuminen voi olla tarkoituksellista 

yksilöllisyyttä tai valittua osattomuutta. Yhteisölliset suhteet määrittyvät yksilöiden välisissä 

subjektiivisissa tulkinnoissa, ja yksilöllisyys suhteessa ympäröiviin yhteisöihin. ”Yhteisöjen 

rakentumisessa keskeistä ovat ne tilalliset, ajalliset ja sosiaaliset käytännöt, joissa liikutaan 

ristiriitojen ja ymmärryksen sekä erottautumisen ja liittymisen rajapinnoilla. Me-yhteisyys 

syntyy yhteisöllisestä sitoutumisesta ja toisen poissulkemisesta yhtäältä sekä toisaalta 
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vaihtelusta, valinnoista ja sitoutumattomuudesta toisaalla – liikkeestä yksilöllisyyden ja 

yhteisöllisyyden välillä.” (Korkiamäki 2008, 190-191.)  

 

 

3.1 Normit, säännöt ja moraali 

 

Yhteiskuntatieteissä puhutaan sosiaalisesta todellisuudesta varsin yleisesti sääntöinä ja 

normeina, joita ihmiset noudattavat arkielämässään. Perusta sosiaaliselle vuorovaikutukselle 

on käyttäytymisen säännönmukaisuus ja ennustettavuus. Viime vuosikymmeninä 

normiteoriaa ovat kritisoineet erityisesti tutkijat, joiden näkemyksen mukaan sosiaalinen 

järjestys voidaan ymmärtää toimintojen tai objektien merkitysten avulla. Tämän 

merkitysteorian mukaan ihmisen toimintaa ja sosiaalisia käytäntöjä voidaan ymmärtää 

tarkastelemalla sitä, miten ihmiset kokevat todellisuuden ja mitä asiat merkitsevät heille. 

Arkielämässä asioiden merkitys on harvoin selvä tai toimijoiden täysin tiedostama. 

(Alasuutari 2007, 51.) Harold Garfinkelin (1967) mukaan jokapäiväinen toiminta on yhtä kuin 

yhteisesti jaetut säännöt ja normit. Juha Räikkä (1998, 10) toteaa, että ihmisen moraali kuvaa 

hänen ajattelu- ja toimintatapojaan eli sitä, miten tulisi viime kädessä toimia. Etiikka pyrkii 

kertomaan, minkälaiset tavat ovat hyväksyttäviä ja oikeita ja mitkä eivät, toisin sanoen se on 

moraalin filosofiaa. Moraalinen toiminta perustuu yhteisössä vallitseviin sääntöihin. Moraali 

on yhteisöjen ja yhteisöön kuuluvien toiminnan piirre. Moraali kuuluu jokapäiväiseen 

elämäämme pohtiessamme sääntöjä, nimittäessämme asioista hyviksi ja pahoiksi, 

kiistellessämme oikeuksista, vääryyksistä ja velvollisuuksista. (Lindqvist 2000, 12.) 

 

Talcott Parsons (1967) antoi sosiaalisille normeille keskeisen aseman yhteiskuntateoriassaan. 

Tämän yhteiskunnan kontrolliteorian mukaan yhteiskuntaa pitävät koossa sosiaaliset normit ja 

yhteisön jäsenten toistensa toimintaan kohdistama normatiivinen kontrolli. (Parsons 1967, 

76.) Parsonsin kontrolliteorian ajatukset pohjautuivat Émile Durkheimin teorioille.  

Kontrolliteoria ei kuitenkaan erottele kovinkaan hyvin erityyppisiä sääntöjä toisistaan. 

Durkheim taas teki eron moraalisten rajoitteiden ja muiden, ei-moraalisten normatiivisten 

rajoitteiden välillä. Durkheimille moraalisäännöt olivat sosiaalisten faktojen erityistapauksia. 

Durkheimin mielestä yksilön käyttäytymisen sosiaalinen säätely oli yhteiskunnan 

koossapitävä voima, ja sosiaalinen järjestys perustuu pääosin sosiaaliseen kontrolliin. 
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(Durkheim 1974, 35-36.) Parsons korosti, että yhteiskunnan toimivuus ja jatkuvuus 

edellyttävät jonkinasteista yhdenmukaisuutta käyttäytymisessä ja sitä koskevissa odotuksissa: 

kun sääntöjä noudattava käyttäytyminen on yhdenmukaista ja sitä valvotaan palkinnoin ja 

sanktioin, on kyse normeista. Kyse on sellaisista vuorovaikutuksen muodoista, joiden 

välityksellä yhteisö saa jäsenensä toimimaan tai ajattelemaan yhdenmukaisella tavalla. Osa 

normeista sisäistetään pienestä pitäen sosiaalistumalla eikä niiden noudattamista valvota 

sanktioin, koska yhteiskunnan jäsenten omat moraaliset vakaumukset estävät niiden 

rikkomisen. Normin käsite siis kuvaa nimenomaan koko yhteisön ja sen jäsenten välistä 

vuorovaikutusta, jonka seurauksena yhteisön jäsenet käyttäytyvät samalla tavoin. (Sulkunen 

1999, 79-81.)  

 

Michel Foucault´n mielestä normatiivisen säännön käsite tarjoaa melko kapean näkökulman 

sosiaaliseen todellisuuteen. Hän ei hyväksynyt tätä kapeaa näkemystä, jonka mukaan valtaa 

pidettäisiin ainoastaan rajoittavana, estävänä, sensuroivana ja kieltävänä, vaan hän esitti, että 

valtaa tulisi pitää osana laajempaa verkostoa. (Foucault 1980, 93.) Säännöt ovat Foucault`n 

tulkinnan mukaan ”juridis-diskursiivisia” ja lähtöisin laki-instituutiosta (Alasuutari, 2007, 

58). Yhteiskunnallisista valtasuhteista siis riippuu, millaista käyttäytymistä normien 

valvonnalla tarkoitetaan ja millä tavalla sitä harjoitetaan. Valvonta ja kontrolli ovat paitsi 

normien toimeenpanemista myös normien sisällön määrittelyä. (Sulkunen 1999, 88.) 

 

Anthony Giddensin (1984) mukaan sääntöjen noudattamisen seurauksena muodostuu 

sosiaalisia rakenteita ”rakenteiden kaksinaisuuden kautta”. Sosiaalinen kanssakäyminen sekä 

luo että uusintaa järjestelmää ihmisten soveltaessa sääntöjä ja hyödyntäessä niiden 

voimavaroja. Sosiaalisilla rakenteilla on siis sekä tarkoitettuja että tarkoittamattomia 

seurauksia.  

 

Usein säännöt ovat käytännöllisiä, kuten liikennesäännöt. Ihmisen käyttäytymistä myös 

arvioidaan, oikeutetaan ja tuomitaan vedoten yleisesti tunnettuihin periaatteisiin, joita 

kutsutaan usein moraalisiksi periaatteiksi. Moraaliset periaatteet voidaan nähdä tyypillisten 

näkökantojen lähteenä, jota ihmiset käyttävät arvioidessaan jotakin normatiivisuuden 

näkökulmasta kuten pyrkiessään perustelemaan tai oikeuttamaan moraalitajun vastaista 

tekoaan. (Alasuutari 2007, 74-75.) 
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Sosiaalinen poikkeavuus on käyttäytymistä, joka poikkeaa normeista (vrt. peliriippuvuus).  

Useat poikkeavuusteoriat kiinnittävät huomiota poikkeavaan käyttäytymiseen ja pyrkivät 

selittämään siihen johtavia syitä, jolloin puhutaan kausaalisista poikkeavuusteorioista. Osa 

näistä teorioista keskittyy sosialisaation puutteellisuuteen ja siihen johtaviin tekijöihin, joiden 

vuoksi kaikki eivät selkeästi omaksu yhteiskunnassa vallitsevia normeja. Nämä teoriat 

olettavat, että poikkeavuus on ongelma, johon yhteiskunnan pitää vaikuttaa kohdistamalla 

toimenpiteitä kyseisiin yksilöihin saadakseen nämä omaksumaan yhteiskunnan vaatimukset 

paremmin. Toiset teoriat taas kiinnittävät huomiota käyttäytymisympäristöihin. (Sulkunen 

1999, 92.) Normit ovat vastavoima yksilöllisille mielenkiinnon kohteille, jotka Durkheimin 

mukaan uhkaavat modernin yhteiskunnan eheyttä. Kieltoja ja kehotuksia voidaan tarkastella 

yhtenä refleksiivisyyden muotona yllätyksellisen tapahtuman edessä, joka kiinnittää ihmisen 

huomion. Kun jotakin tällaista rutiineista poikkeavaa tapahtuu, tarkastellaan poikkeavaa 

käytöstä oikean ja väärän näkökulmasta. Tapa käyttäytyä on institutionalisoitunut ohjeiksi ja 

säännöiksi, joista käytämme nimitystä ”sosiaalinen normi”. (Alasuutari 2007, 53.) 

 

Sosiaalinen konstruktionimi edustaa taas toisenlaista näkemystä. Sen varhainen edustaja 

Howard Becker (1963) on vastustanut kausaalisia poikkeavuusteorioita sanomalla, että  

 

”…yhteiskunta synnyttää poikkeavuuden. En tarkoita tällä sitä 

tavanomaista väitettä, että poikkeavuuden suut ovat poikkeavan henkilön 

sosiaalisessa tilanteessa tai ’sosiaalisissa tekijöissä’ jotka saavat aikaan 

hänen käyttäytymisensä. Tarkoitan että sosiaaliset ryhmät luovat 

poikkeavuutta laatimalla ne säännöt, joiden rikkomista pidetään 

poikkeavuutena, ja soveltamalla näitä sääntöjä tiettyihin henkilöihin 

leimaalla heidät ulkopuolisiksi. Tästä näkökulmasta katsottuna poikkeavuus 

ei ole henkilön käyttäytymisen ominaisuus, vaan seurausta toisten 

harjoittamasta sääntöjen ja sanktioiden soveltamisesta ’rikkojaan’. 

Poikkeava henkilö on se, johon tämä leima onnistutaan lyömään; 

poikkeavaa käyttäytymistä on käyttäytyminen, joka leimataan sellaiseksi.” 

Howard Becker 1963 

 

Konstruktivista poikkeavuusteoriaa on sanottu myös leimaamisteoriaksi (Lemert 1957). Sitä 

määrittelee kolme piirrettä: a) Poikkeavuuden käsite on suhteellinen ja on riippumaton 

käyttäytymismallin yleisyydestä. b) Poikkeavuuden rajojen määrittely on sosiaalinen 
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vuorovaikutusprosessi, jossa osapuolina on erilaisia kontrolli-instituutioita, kuten 

oikeusjärjestelmä tai sosiaalitoimi. c) Lisäksi säätelytoimet itse tuottavat poikkeavuutta. 

Sosiaalisen konstruktionismin lähestymistapaa on sovellettu sosiaalisten ongelmien 

tutkimuksessa. Poikkeavien kohtelu on osa yhteiskunnan valtasuhteita ja riistää poikkeavalta 

henkilöltä esimerkiksi yhteiskunnan jäsenen oikeuksia. Toisaalta kuitenkin poikkeavuuden 

määrittely sairaudeksi tai persoonallisuuden häiriöksi voi lisätä suvaitsevaisuutta ja 

ymmärrystä poikkeavia kohtaan. (Sulkunen 1999, 93-95.)  Esimerkiksi alkoholismin 

määritteleminen sairaudeksi on edellytyksenä monien itseapuliikkeiden kuten AA:n 

(Alcoholics Anonymous) tavoitteille puuttua ongelmaan (ks. Mäkelä, Arminen & Bloomfield 

1996.)   

 

 

3.2 Sosiaalinen pääoma 

 

2000-luvulla sosiaalinen pääoma on noussut suosituksi tutkimuskohteeksi sosiaalitieteissä 

(Halpern 2005). Se viittaa usein ihmisten väliseen luottamukseen ja eriasteiseen 

osallistumiseen (ks. esim. Putnam 2000; Stolle & Hooghe 2003) sekä toisten ihmisten 

tukemiseen ja yhdessä tekemiseen (ks. esim. Coleman 1988; Ellonen & Korkiamäki 2006). 

Sosiaalisia suhteita ja niihin liittyviä resursseja pidetään sosiaalisen pääoman yhteisöllisenä 

voimavarana. Sosiaalisten prosessien kontekstisidonnaisuutta korostetaan. Sosiaalinen tuki 

muodostuu vuorovaikutuksessa ihmisten välillä eikä tukikokemuksella ole välttämättä 

yhteisöllistä kosketuspintaa. Yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin on osoitettu vaikuttavan 

yksilöön, vaikka hän ei kokisikaan kontrolloiduksi tulemisen tunnetta. Sosiaalisen pääoman 

vaikutus voi olla yksilöstä riippumatonta. (Ellonen 2008, 157-158.)  

 

Ellosen mukaan sosiaalista pääomaa ei voida mitata tai analysoida yksinomaan yksilön 

kokemuksiin perustuvilla mittareilla ja menetelmillä. Kontekstisidonnaisuus tarkoittaa 

sosiaalisen pääoman olevan sidoksissa yhteisön muihin ominaisuuksiin, kuten erilaiset 

rakenteelliset ominaisuudet. Sosiaalisen pääoman merkitys voi olla riippuvainen siitä, onko 

yksilö osallinen jonkin toisen yhteisön sosiaalisesta pääomasta. Ellosen tutkimuksessa (2008) 

sosiaalinen pääoma näytti kasautuvan: jos nuori saa sosiaalista pääomaa kotoaan, hän osaa 
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hyödyntää sitä muissakin yhteisöissä. Yhteisöllä on näin ollen merkitystä sosiaalisen pääoman 

muodostumisessa ja merkityksessä. (Ellonen 2008, 171.) 
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4 SOSIAALISESTI MUOTOUTUVA IDENTITEETTI 

 

4.1 Identiteetin synty 

 

Identiteetti on yleinen ilmaus sille, kun käsitellään ihmisen kokemuksia itsestään ja hänen 

kuulumisestaan johonkin yhteisöön tai kulttuuriin (Talib & Lipponen 2008, 48). Sen 

määrittely ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, vaan sitä on määritelty eri aikakausina erilailla ja 

käsitteenä se herättää edelleen keskustelua yhteiskuntatieteissä (Hall 1999). Liebkindin 

mukaan identiteetti voi olla annettu, saavutettu tai omaksuttu. Annettu identiteetti tarkoittaa, 

että identiteetin osat ovat vaikeasti muutettavia, kuten kansallisuus ja ammatti. (Liebkind 

1988, 66-67.) Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan omaksuttu identiteetti tarkoittaa ihmisen 

omaksumia vuorovaikutustyylejä muilta ihmisiltä (Keltikangas-Järvinen 1994, 112-113). Hän 

tarkentaa, että identiteetti on minän pysyvyyttä ja varmuutta kuvaava tunne ja erityisesti 

varmuutta siitä, kuka on tai keneksi on kasvamassa. Se on eräänlainen minän kokonaisuus, 

jonka osia ovat mielikuva itsestä ja minäkäsitys.  

 

Identiteetin tutkimisessa suuntaa antavat ne lähtökohdat, joista tutkija ymmärtää identiteetin 

muodostuvan ja toisaalta sen luonteen pysyvyyden. Anna Kulmala esittää väitöskirjassaan 

(2006, 58), että ”identiteetin juuret eivät välttämättä ole nähtävissä suoraan menneisyydessä, 

vaan identiteettiä tuotetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa kertomalla oman elämän 

menneitä kokemuksia ja tulevia tapahtumia suhteessa ympäröivään maailmaan”. Identiteettiä 

ei esitetä irrallaan tai vailla kytkentöjä menneeseen, vaikka se rakentuukin tai se esitetään 

tietyssä ajassa, paikassa ja tilanteessa (Gergen & Gergen 1983; Hänninen 1998, 7). 

 

Stuart Hall (1999, 21) määrittelee identiteetin historian eri aikakausien mukaan ja jakaa 

identiteettikäsitykset kolmeen kategoriaan: valistuksen ajan identiteettikäsitykseen, 

sosiologiseen identiteettikäsitykseen ja postmoderniin eli sosiaalisesti rakentuvaan 

identiteettikäsitykseen. Hall toteaa, että ”… se tulisi ymmärtää ’tuotannoksi’, joka ei ole 

koskaan valmis, vaan aina prosessissa ja muotoutuu aina pikemminkin esittämisessä kuin sen 

ulkopuolella”.  
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4.2 Valistuksen subjekti 

 

1700-luvulla merkittävät tieteelliset ja materiaaliset saavutukset edistivät sekä länsimaista 

kulttuuria että yksilön subjektiviteetin kehitystä. Protestanttinen uskonpuhdistus, 

uskontokriittinen rationaalinen humanismi ja valistusajattelu muokkasivat uutta ihmistä ja 

kapitalismia. (ks. Tarnas 1993). Yksilö irrottautui vähitellen kollektiivistaan ja halusi itse 

muokata moraaliaan ja maailmankatsomustaan oman järkensä ja siveellisen tajunsa 

perusteella (Niiniluoto 1994, 323).  Filosofit muovasivat valistusajan maailmankuvaa. 

Valistuksen piirteisiin kuuluivat ihmiskeskeisyys, humanismi, demokratia ja 

kosmopoliittisuus. Toisaalta hegeliläinen negatiivisuus viitoitti tietä freudilaisen 

tiedostamattoman löytymiselle. (Talib & Lipponen 2008, 50-51.) Valistuksen 

subjektikäsityksen mukaan ihmisen sisäinen ydin sai alkunsa ihmisen syntyessä ja ydin 

kehittyi syntymän jälkeen pysyen kuitenkin samana yksilön olemassa olon ajan. Ihminen 

nähtiin yhtenäisenä yksilönä, jonka minän olemuksellinen keskus oli sama kuin ihmisen 

identiteetti. (Hall 1999, 21-23.) 

 

Valistuksen ajan identiteettikäsitys perustuu kehityspsykologiseen ihmiskäsitykseen, jonka 

merkittävä edustaja Erik Eriksson on. Kehityspsykologisen identiteettikäsityksen mukaan 

ihmisellä on läpi elämän yksi yhtenäinen ja muuttumaton identiteetti – ”sisäinen ydin” – joka 

saa alkunsa ihmisen syntyessä. Identiteetti kehittyy ihmisen ikääntyessä jatkuvana prosessina 

säilyen kuitenkin olemukseltaan muuttumattomana ikään kuin avautumalla kehityksen myötä. 

(Hall 1999, 21; Välimaa 2002, 23.) Sigmund Freudin näkemyksen mukaan taas sivilisaation 

ja kulttuurin myötä ihmisen luontaiset biologiset vietit olivat joutuneet alistetuiksi ja tämän 

vuoksi ihminen joutui kieltämään osan olennaista itseään ollen siten varsin neuroottinen 

(Johansson 2000, 51-52). 

 

 

4.3 Sosiologinen subjekti  

 

Vähitellen maallistuva länsimainen kulttuuri löysi uuden uskonnon tieteestä ja ihmisestä. 

Ihminen saavutti kaikkivoivan järkensä avulla uudenlaista vapautta ja vaikutusvaltaa. Uusi 
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todellisuus ei enää sisältänyt henkilökohtaisia hengellisiä kokemuksia, mitkä aiemmin olivat 

muodostaneet itseymmärryksen kosmisen järjestelmän. (Tarnas 1993, 236.) 

 

Uusien yhteiskuntatieteiden syntyminen ja kehittyminen muokkasivat yksilöä ja hänen 

identiteettiään. Sosiologisessa subjektikäsityksessä näkyi modernin maailman mutkikkuus. 

Sosiologisen subjektikäsityksen mukaan sisäinen ydin kehittyy suhteessa toisiin ihmisiin. 

Identiteetti muodostuu minän ja toisen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Hall 1999, 

35.) Tiedon lisääntyminen ja selkeiden tulevaisuuden kuvien puuttuminen lisäsivät yksilön 

irrallisuutta. Länsimaisen kulttuurin tavoite oli ollut renessanssiajasta lähtien itsenäisyys, 

itsemääräämisoikeus ja individualismi. (Talib & Lipponen 2008, 52.) 

 

Sosiologinen identiteettikäsitys perustuu G.H.Meadin ajatuksiin. Hänen mukaansa identiteetti 

muodostuu ihmisen minän ollessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Näkemys sisältää 

ajatuksen siitä, että ihmisellä on sisäinen olemuksellinen ydin, mikä on ihmisen varsinainen 

minä. Tämä varsinainen minä muotoutuu ja muokkautuu jatkuvasti yhteiskunnan tarjoaminen 

kulttuuristen maailmojen ja toisten identiteettien kanssa. (Hall 1999, 22.) Mead erottaa 

ihmisen minässä kaksi puolta, subjektiminän ”I” ja objektiminän ”Me” (ts. minä ”tietäjänä” ja 

minä ”tiedettynä”). ”I” toimii nykyhetkessä, on aktiivinen ja uutta luova; ”Me” on minuuden 

jo toteutunut, vuorovaikutuksessa syntynyt puoli, jota ”I” voi tarkastella ja arvioida. 

(Saastamoinen 2000, 171; Kuusela 2001, 68-76; Välimaa 2002, 24.) Rom Harrén (1998) 

näkee yksilön reflektiivisen itsetietoisuuden, minuuden, kyvyksi tai taidoksi käyttää 

persoonapronominia ”minä”. Tämä taito sijoittaa yksilön aikaan, tilaan ja yhteisön 

moraaliseen järjestykseen.  Meadin moderni ihminen on monin tavoin etääntynyt perinteestä, 

uskonnollisesta ideologiasta ja biologiasta. Yksilö on plastinen, valmis muuttamaan omaa tai 

muiden ihmisten elämää vuorovaikutuksessa. Minä on objekti, jota tarkastellaan, 

reflektoidaan ja muutetaan. Identiteetin rakentumisen keskeisin edellytys on ihmisen kyky 

tarkastella itseään muiden silmin. (Johansson 2000, 51-52.) 



25 
 

4.4 Sosiaalisesti rakentuva eli postmoderni subjekti 

 

Tutkimuksessani käsitys identiteetistä perustuu postmoderniin, sosiaalisesti rakentuvaan 

identiteettikäsitykseen. Tämän käsityksen mukaan ihmisellä ei ole vain yhtä identiteettiä, vaan 

lukuisia identiteettejä, jotka voivat olla keskenään monesti ristiriitaisia. 

Prosessiluonteisuudestaan johtuen identiteetti ei ole koskaan valmis tai täydellinen, vaan 

muodostuu ja muuttuu koko ajan. (Hall 1999, 23). 

 

Postmoderni subjekti tarkoittaa, että identiteetti ei ole kiinteä, vaan ihminen joutuu 

jäsentämään identiteettiään useasti muuttuvassa maailmassa (Hall 1999, 43). Hall (1999) 

korostaa, ettei voi enää puhua perityistä tai omaksutuista identiteeteistä, vaan pikemminkin 

identifikaatiosta, mikä on jatkuvaa, avointa ja loputonta prosessia, johon kaikki osallistumme. 

Identifikaatio on joustavaa ja tilanteisiin muotoutuvaa. Jokaisella meistä on useampia 

identiteettejä, joista muutamat nousevat sosiaalisesti merkittäviksi.  

 

Richard Tarnaksen mukaan Friedrich Nietzsche on postmodernin mielen profeetta. Hänen 

mukaansa arkkityyppisestä uhrauksesta, marttyyriudesta ja ihmisen sisäisestä 

oikeudenkäynnistä seuraisi ihmisen älyllinen kamppailu, psykologinen eristäytyminen ja 

lopulta halvaannuttava hulluus. (Tarnas 1993, 394-401) Jälkimodernissa maailmassa 

epävarmuus ja muutos ymmärretään pysyviksi. Tämä vaikuttaa siten, että identiteetillä ei 

uskota olevan pysyvää tai muuttumatonta perustaa. Globalisaatio ja jälkimoderni 

elämänmuoto muokkaavat identiteettejä kaikkialla samankaltaisiksi.  

 

Sosiaalisesti rakentuva identiteetti on tuotettu ulkoapäin ja tarjottu kategoria, johon liittyy 

tiettyjä ennakkokäsityksiä ja ominaisuuksia (Sacks 1992; Edwards 1998; Deaux 2000; 

Kulmala 2006). Identiteettiprosessissa ovat aina mukana yksilötason ja sosiaalinen tason 

ulottuvuus yhdistäen sen, millaisena yksilö itse itsensä näkee ja millaisena muut hänet 

näkevät. Jatkuvasti ympäristöstä saadun palautteen vuoksi ihminen ei voi siis täysin vapaasti 

valita identiteettiään, vaan identiteetti on tuotettu hänen itselleen omaksumien identiteettien ja 

toisten ihmisten hänelle antamien identiteettien välissä vuorovaikutuksessa. (Woodward 2004, 

1-11.) Identiteetti muodostuu sosiaalisissa prosesseissa säilyen, muuntuen tai muodostuen 
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uudelleen sosiaalisissa suhteissa. Yhteiskunnan rakenteesta riippuvat ne sosiaaliset prosessit, 

joissa identiteetti muotoutuu ja joissa sitä ylläpidetään. (Berger & Luckmann 1995, 195.)  

Mikko Saastamoinen (2000, 170) taas määrittelee ”minuuden yksilön reflektiiviseksi 

tietoisuudeksi itsestään ja identiteetin yksilön itsensä ja muiden tekemiksi määrittelyiksi siitä, 

’kuka minä olen’ tai ’keitä me olemme’.” Olennaista nykyisen käsityksen mukaan on, että 

minuus ja identiteetti eivät ole annettuja. Niitä on työstettävä ja tuotettava monessa suhteessa 

erilaisen identiteettityön keinoin. Sosiaalisen konstruktionismin käsite perustuu ajatukselle 

sopeutuvasta, muokattavasta ja kontekstuaalisesta minuudesta. Sen mukaan maailma on 

tekstuaalinen, kertomuksista ja merkityksistä syntynyt, jota voidaan lukea ja tulkita kuten 

erilaisia tekstejäkin. Tekstuaalisesta maailmasta ei löydy lopullisia totuuksia, vaan totuudet 

ovat paikallisia, historiallisia ja sovellettavia. Teemme itsestämme ja maailmastamme 

ymmärrettävän kertomalla tarinoita siitä toisillemme hyödyntäen jo olemassa olevia 

kulttuurisia resursseja siitä, mitä ihmisestä voi sanoa ja mitä ei. (esim. Gergen 1999; 

Saastamoinen 2000, 175.) 

 

Sosiaalinen konstruktionismi tarjoaa mahdollisuuden tavoitella jotakin ”sisäisistä” asioista 

kuten identiteetti tai kokemukset. Keskiössä on se, miten identiteetti on sosiaalisesti ja 

kontekstisidonnaisesti rakentunut diskursseissa eli ihmisen kertomuksissaan antamissa 

merkityksissä (ks. Kurri 2005; Virokangas 2004). Kertoessaan omasta elämästään henkilö voi 

rakentaa itselleen useammanlaisia identiteettejä. Identiteettinäkökulmasta kertomuksia 

lähestyessään tutkija voi aineistoaan analysoidessaan olla osaltaan mukana rakentamassa ja 

löytämässä tutkittavilleen identiteettejä. (Edwards 1998; Hänninen 1999, 60-62.) 

 

Saastamoisen (2000) määrittelee sosiaalisen konstruktionismin löyhäksi yläkäsitteeksi 

ajatuksille, joiden mukaan todellisuus sekä määritelmät hyvästä ja pahasta rakentuvat 

jatkuvassa ihmisten välisessä kommunikatiivisessa toiminnassa, joka hyödyntää olemassa 

olevia kulttuurisia resursseja. Saastamoisen mukaan (2000, 178) postmodernissa filosofiassa 

ja sosiaalisessa konstruktionismissa minuus ja identiteetti ovat yksinomaan kielellisiä 

rakenteita ja näin ollen heijastumaa laajemmista kulttuurin kielellisistä rakenteista. Kriittinen 

realismi on kritisoinut tätä näkemystä (ks. Kuusela 2006). Kriittinen realismi korostaa 

näkemystä, että ihmisen psyykkinen ja kokemuksellinen minä on osin riippumaton 

sosiaalisista ja kielellisistä rakenteista, kun se samanaikaisesti on kuitenkin niiden 

vaikutuksen kohteena. (Saastamoinen 2000, 179.) Oman identiteetin rakentumista tapahtuu 

jatkuvasti tilanteissa, joissa ihminen kertoo tai kirjoittaa itsestään, vaikka aina itsestä 
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kertominen ei olisi itsetarkoituksena. Identiteetti rakentuu dialogissa, vuorovaikutuksessa, 

olemassa olevan tai kuvitellun kumppanin kanssa. Aikaisemmat elämäntapahtumat ja 

kokemukset, tilanne ja paikka vaikuttavat siihen, millaiseksi kertomus juuri siinä hetkessä 

itsestä muodostuu. (Ks. Hall 1999, 224.) 
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5 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA AINEISTO 

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen, joten en etsi tutkimuksessani tilastollisia 

säännönmukaisuuksia kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa tavoitellaan. Tarkastelen 

tutkimusaineistoani kokonaisuutena ja jokainen luotettavana pidetty seikka vaikuttaa 

analyysin lopputulokseen. Laadullisessa tutkimuksessa, toisin kuin kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa, ei sallita poikkeuksia yleisestä säännöstä tai selitysmallista ja yksikin 

ristiriitainen havainto johtaa tutkimusten tulosten uudelleen punnintaan. (Alasuutari 1999, 34-

38.) Alasuutarin mukaan laadullinen analyysi koostuu havaintojen pelkistämisestä ja 

arvoituksen ratkaisemisesta. Nämä vaiheet kietoutuvat käytännössä toisiinsa. Havaintojen 

pelkistämisessä tarkastellaan, mikä on tutkimusta ohjaavan teoreettis-metodologisen 

viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen kannalta olennaista. Tutkimuksen tulosten tulkinta on 

arvoituksen ratkaisemista. Tutkittavaa ilmiötä pyritään selittämään keskusteluttamalla 

tutkimuksen tuloksia, aikaisempia tutkimuksia ja tutkimuksessa käytettyä teoriaa. (Alasuutari 

1999, 40-51.) Pyrkimys on päästä niin lähelle totuutta kuin mahdollista (Metsämuuronen 

2009, 213.) 

 

Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani on sosiaalinen konstruktionismi. Tämän 

lähestymistavan mukaan ihminen ei voi saada objektiivista tietoa todellisuudesta 

havainnoimalla., vaan ihmiset tuottavat tietoa ja rakentavat todellisuutta sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tapa ymmärtää maailmaa kumpuaa menneisyydestä ja 

nykyisyydestä. Kielen avulla kommunikoimme toistemme kanssa. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan kieli on todellisuuden rakennusaine, sillä kieli mahdollistaa tapoja 

eritellä kokemuksia käsitteiden avulla. (Burr 2003, 7-50: Jokinen, Suoninen & Wahlström 

2000, 33.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen filosofinen tausta nojautuu hermeneuttiseen perinteeseen, jossa 

tavoitteena on inhimillisen toiminnan ymmärtäminen ja tulkitseminen. Keskeisiä käsitteitä 

tämän kaltaisessa tutkimuksessa ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Tutkimukseen 
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kuuluu kriittisyys ja reflektiivisyys: tutkijan tulee kyseenalaistaa mahdollinen oma 

etukäteistietonsa ja tulkintansa.  Konstruktionistisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisen 

toimintaa ja sen kulttuurisia merkityksiä.  Merkitykset viittaavat ihmiselle ominaiseen 

olemassaolon tapaan. Maailma hahmottuu aina tietyn merkityksellistämisen prosessin ja 

merkitysyhteyden kautta. Erilaiset kulttuuriset merkitykset auttavat toimimaan arjen elämässä. 

Sosiaalinen todellisuus koostuu näistä merkityksistä. Todellisuus on meille aina merkitysten 

läpäisemää. Tekojen ja toimintojen merkitykset ovat varsin kulttuurisidonnaisia. Kieli toimii 

sosiaalisen todellisuuden perimmäisenä rakennuspuuna. Asioiden, puheen, tekojen ja 

esineiden merkitys syntyy aina tietyssä kontekstissa tai suhteessa, asia- tai 

merkitysyhteydessä. Tällöin asiat sijoitetaan erilaisiin yhteyksiin ja ne voidaan nähdä 

erilaisissa merkitysyhteyksissä. (Eskola & Suoranta 2000, 44-51.)  

 

Konstruktionistisessa lähestymistavassa todellisuus on Metsämuurosen mukaan (2009, 218) 

eri henkilöiden suhteellista todellisuutta, vaikka osa todellisuudesta saattaa olla yhteistä 

monien yksilöiden kanssa. Tietoa tästä todellisuudesta saadaan, kun tutkija ja tutkittava ovat 

interaktiivisesti yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksen tulos on se, mitä tutkija tulkitsee 

tutkittavasta. Tarkoituksena on etsiä ja luoda tulkintoja todellisuudesta.  

 

Ihmisen suhde maailmaansa on intentionaalinen eli kaikki merkitsee hänelle jotakin. Nämä 

merkitykset näyttäytyvät havaitsijan pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten välittäminä; 

todellisuus ei siis ole vain jotakin neutraalia. Näiden merkitysten mukaan muodostuvat 

ihmisen kokemukset. Ihmisen toiminnan oletetaan olevan tarkoitusperäistä ja näin maailma 

näyttäytyy meille merkityksinä. Ihminen on kulttuurinen olento, jolle merkitykset ovat 

intersubjektiivisia, ’subjektien välisiä’, eli niihin kasvetaan. Menetelmä vaatii tutkijalta 

tutkimuksen eri vaiheissa esiin tulevien ongelmien kohdalla jatkuvaa valintojen ja perusteiden 

pohtimista. Puhutaan ns. hermeneuttisesta kehästä, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija käy 

aineiston kanssa eräänlaista vuoropuhelua, dialogia. Dialogi on kehämäistä liikettä aineiston 

ja oman tulkinnan välillä. Tässä vuoropuhelussa tutkijan ymmärryksen tulisi korjautua ja 

syventyä tutkimuksen edetessä. (Laine 2007, 28-45.)  
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5.2 Tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ongelmapelaajiksi itsensä kokevien kirjoittamissa tarinoissa 

heidän kokemuksiaan niistä sosiaalisista haitoista, mitä he ovat kokeneet pelaamisen tuoneen 

heidän arjen elämäänsä.  Erityisesti haluan selvittää, millaisena arki on näyttäytynyt, mitä 

vaikutuksia palaamisella on ollut pelaajan elämään sekä ihmissuhteisiin, miten 

ongelmapelaaja selittää pelaamistaan sosiaalisesta näkökulmasta, miten peliongelma on 

kehittynyt ja mitä ovat ne syyt, jotka ovat johtaneet peliriippuvuuteen. Lisäksi tarkastelen 

vertaiskeskustelujen pohjalta keskusteluihin osallistumisen syitä ja tavoitteita sekä tilanteita, 

joissa vertaiskeskusteluihin hakeudutaan. Olen myös kiinnostunut ongelmapelaajien 

kirjoituksissaan ja vertaiskeskusteluissaan tuottamasta todellisuudesta ja identiteettistä. 

 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten ongelmapelaajat selittävät ongelmapelaamiseen johtaneita syitä sosiaalisesta 

näkökulmasta? 

2.  Millaisissa tilanteissa ongelmapelaajat hakeutuvat vertaiskeskusteluihin?  

3.  Millaista vertaistukea ja millaisia selviytymiskeinoja vertaiskeskustelut tuottavat?  

4.  Miten ongelmapelaajat tulkitsevat todellisuuttaan ja identiteettiään kirjoituksissaan ja 

vertaiskeskusteluissa? 

 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole tarkastella sitä, miten laajasta ilmiöstä on kysymys, vaan 

tarkastella ongelmapelaajaksi itsensä kokevien antamia merkityksiä pelaamiselleen, haittoja, 

jotka he kokevat haasteellisina omassa arjessaan, erityisesti sosiaalisesta ulottuvuudesta 

tarkasteltuina. Tutkimuksen tärkeys perustuu siihen, että sen avulla voidaan tuoda 

ongelmapelaamisen merkitys yksilön kokemuksen kautta laajempaan kontekstiin. 

 

 

5.3 Tutkimuseettiset haasteet 

 

Tutkimuseettisiä kysymyksiä ja valintoja määrittävät paitsi tutkijan omat valinnat 

tutkimuksen aiheesta, kohdejoukosta ja metodologiasta myös yleiset tieteen tekemistä 
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koskevat normit (Pohjola, 2007, 11-12; Rastas 2007, 60). Tieteen sisäiset normit velvoittavat 

tutkijaa käyttämään tieteellisiä menetelmiä ja tieteellisen päättelyn mukaista argumentointia. 

Eettiset kysymykset ovat koko tutkimustoiminnan lähtökohta. (Tuomi, 2007, 144.) 

Tutkimusta tehdessään tutkija on aina osa tutkijayhteisöä, jossa vallitsevat mainitut hyvää 

tutkimusetiikkaa kunnioittavat normit. Näin ollen yksittäisen tutkimuksen etiikka ei ole vain 

tutkijan itsensä, vaan koko tiedeyhteisön ja tutkimusta hyödyntävien yhteisöjen asia. Tuomi 

näkee tutkimuksen ja etiikan välisen yhteyden kahtalaisena: toisaalta tutkimuksen tulokset 

vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin ja toisaalta eettisyys vaikuttaa tutkijan työssään tekimiin 

valintoihin. (Tuomi 2007, 143.) Anneli Pohjolan (2007, 15) mukaan lähteiden käytön ydin 

onkin juuri siinä, että ”aiempi tieto saadaan elämään ja rakentumaan uudella tavalla oman 

luomisprosessin kautta”. 

 

Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen perustan muodostavat ihmisoikeudet. Tutkimuksen 

kohdistuessa ihmisiin ovat tutkimuseettiset pohdinnat vakavimpia. Osa tutkittavien suojaa on 

heidän oikeuksiensa ja hyvinvoinnin turvaaminen, toisin sanoen tutkimus ei saa aiheuttaa 

vahinkoa kenellekään ja mahdolliset ongelmat on huomioitava etukäteen. Tutkijan on 

pidettävä huoli tutkimustietojen luottamuksellisuuden säilymisestä. Tutkijan on oltava 

vastuuntuntoinen ja noudatettava lupaamiaan sopimuksia vaarantamatta tutkimuksen 

rehellisyyttä. (Tuomi 2007, 155-146.) Tutkija on vallankäyttäjä, joka nimeää, määrittelee, 

kategorisoi ja ryhmittelee tutkimuskohdettaan sekä ylipäätään esittelee tutkimuksensa 

tuloksia. Olennaista tutkimuksessa on prosessien avoimuus ja perusteltavuus sekä sen 

altistaminen kritiikille. (Pohjola 2007, 24-28.) 

 

Mielestäni on eettisesti perusteltua, että pyrin tutkijana olemaan avoin tutkimusjoukkoani 

kohtaan. Ennen aineiston keräämisen aloittamista oli tärkeää varmistaa riittävän 

etukäteisinformaation välittymisestä mahdollisille kirjoituspyyntööni vastaamista 

harkitseville. Kerroin kirjoituspyynnössäni avoimesti sosiaalityön opiskelustani ja siihen 

osana kuuluvasta opinnäytetyöstä. Kerroin, miksi koen aiheen ajankohtaiseksi ja itselleni 

tärkeäksi. Aihe itsessään on usein ongelmapelaajille arkaluonteinen ja yleisesti tunteita ja 

mielipiteitä herättävä. Tämän vuoksi pyrin erityisen hienotunteiseen lähestymistapaan sekä 

huomioimaan huolellisesti kirjoitusten luottamuksellisuuden ja anonymiteetin. Tämän 

lähtökohdan huomioiden olen noudattanut tutkimusluvan myöntäneen tahon kanssa sopimiani 

pelisääntöjä. 
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Aino Kuula (2006, 21) näkee eettisen ajattelun kykynä pohtia sekä omien että yhteisöjen 

arvojen kautta oikeaa ja väärää eri tilanteissa. Riittävän informaation antaminen tutkittaville 

on osa yksityisyyden kunnioittamista. Täten potentiaaliset tutkittavat pystyvät arvioimaan 

suostumustaan osallistumisesta tutkimukseen. Ihmisten yksityisyyden kunnioittaminen on 

yksi tärkeimpiä tutkimuseettisiä normeja ja se kuuluu kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin. Yhtä 

tärkeää kuin tutkittavien anonymiteetin turvaaminen on tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen sekä tietojen luottamuksellisuuden turvaaminen. (Kuula 2006, 124-136.) 

Tuomi (2007, 145-146) toteaakin, että tutkittavien tulee olla selvillä, millaiseen tutkimukseen 

he osallistuvat ja tutkijan on pidettävä huoli tutkittavien anonymiteetin säilymisestä, ellei 

identiteetin paljastamiseen ole lupaa. Eettisistä syistä en tarkenna kirjoitusten ajankohtaa tai 

paikkaa. Pyrin näin säilyttämään kunkin kirjoittajan anonymiteetin ja yksilön suojan 

mahdollisimman hyvin. Juhani Pietarinen ja Seppo Poutanen (2000, 58-69) nimeävät erääksi 

tutkimuseettiseksi vaatimukseksi vaaran eliminoimisen. He tarkoittavat tällä tutkimuksen 

tuottaman informaation tuottamaa vaaraa, mikä voi kohdistua esimerkiksi tutkittavaan tai 

tutkijaan. Kohtuutonta vaaraa aiheuttavan tutkimuksen tekemisestä on luonnollisesti 

pitäydyttävä. Tässä tutkimuksessa kirjoittajien anonymiteetin suojaaminen ja säilyttäminen ja 

vaaran eliminoiminen liittyvät kiinteästi yhteen.  

 

Aiheen henkilökohtaisuuden ja arkaluonteisuuden vuoksi haluan tutkimuksessani suhtautua 

erityisen huolellisesti eettisten näkökulmien pohdintaan. Kirjoittajien suojaamiseksi en 

myöskään käyttänyt aineistoesimerkeissä nimeä, ikää tai muita yksilöitäviä tunnistetietoja 

koskevia merkintöjä. En yksilöi esimerkkejä vastaamaan tietyn kirjoittajan tuottamaa tekstiä 

ja pyrin lyhyisiin suoriin aineistolainauksiin.  

 

Ongelmapelaajiksi itsensä kokevat avaavat aineistoni kirjoituksissa sekä vertaispalstan 

keskusteluissa syvimpiä mietteitään arkitodellisuudestaan; kun henkilökohtaisista 

kokemuksista puhutaan avoimesti, on tutkijalla erityinen haaste aineiston käsittelyssä ja 

tulkinnassa. Kirjoitusten kautta olen halunnut kuulla ongelmapelaajien kuvauksia 

pelaamisestaan ja antaa heille mahdollisuuden saada äänensä kuuluville. Ongelmapelaaminen 

aiheuttaa pelaajille itselleen monitahoisia ja monisyisiä ongelmia, joiden selvittelyssä monesti 

läheiset ja ystävät ovat mukana. Pelaamiseen liittyy usein häpeän, itseinhon, vihan ja 

toivottomuuden tunteita.  
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Kuulan mukaan (2006, 177) Internetin käyttö aineistonkeruu välineenä on suhteellisen 

selkeää silloin, kun ihmiset voivat itse harkiten päättää, mitä tietojaan he tutkimuksen 

käyttöön vapaaehtoisesti luovuttavat. Erityisesti tietosuoja tulee huomioida sähköpostin kautta 

saadun aineiston kohdalla. Tutkijan on syytä miettiä minne ja miten nopeasti hän aineiston 

sähköpostista siirtää, sillä säilyttäminen sähköpostissa ei ole välttämättä turvallisin ratkaisu. 

Tämän huomioin sähköpostiini palautuneiden kirjoitelmien osalta siten, että poistin 

mahdollisimman nopeasti sähköpostiviestit siirrettyäni ne Word-tiedostoon ja tulostettuani ne 

paperille. 

 

 

5.4 Aineisto ja aineiston keruu 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Aineisto on koottu todellisissa, 

luonnollisissa tilanteissa, vertaiskeskusteluissa ja toisaalta peliongelmaisten omista 

kirjoituksista. Tiedon keruun instrumenttina korostuu ihminen. Tutkijan tarkoituksena on 

paljastaa odottamattomia seikkoja. Tutkija ei määrää sitä, mikä on tärkeää, vaan tutkittavat 

heidän näkökulmansa tulessa esille. Tutkimuksen kohdejoukko valikoituu 

tarkoituksenmukaisesti. Tutkimussuunnitelma muuttuu ja muotoutuu tutkimuksen edetessä, 

mikä on haaste tutkimuksen tekijälle. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 165.) 

 

Jari Metsämuurosen mukaan (2009, 33-34) tieteelliselle tiedolle luonteenomaista on se, että se 

korjaa itse itseään: oikea tieto vahvistuu uusista tutkimustuloksista, mutta väärä tieto 

kumoutuu tai sitä ei pystytä todentamaan, verifioimaan. Vanha tieto muodostaa uuden tiedon 

pohjan. Toinen luonteenomainen piirre on tieteellisen tiedon toistettavuus eli tutkimuksen 

tulos on mahdollista tuottaa uudelleen toisen tutkijan tai tutkijaryhmän toimesta. Tieteellinen 

tieto tulee olla hankittu objektiivisesti välttäen subjektiivisia kannanottoja. Toisaalta tutkimus 

ja tieteellinen tieto ei voi koskaan olla arvovapaata, sillä tutkijan omaksumat käsitykset 

luotettavasta tiedosta ja todellisuudesta vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Metsämuuronen 

näkee tutkijan hyveenä kriittisyyden niin kirjallisuutta, menetelmiä kuin tutkimustuloksia 

kohtaan. Tutkijan tulee muodostaa oma käsityksensä tutkimuksen luotettavuudesta. 

(Metsämuuronen 2009, 34-35) Tieteellinen tieto ei ole ”totuus”, vaan tieteellisen 
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tiedonhankkimismenetelmin on pyritty tuottamaan sellaista tietoa, jossa erehdyksen 

mahdollisuus on mahdollisimman pieni (Karma 1987, 10). 

 

Osan aineistosta olen kerännyt Internetin vertaiskeskustelupalstalta noin vuoden ajalta. 

Lisäksi olin jättänyt jo aiemmin vertaispalstalle kirjoituspyynnön, jossa pyysin itsensä 

ongelmapelaajiksi kokevien kirjoittamaan pelaamishistoriastaan ja kokemuksistaan tarinan. 

Vaihtoehtoisesti myös pelaajan läheisten oli mahdollista kirjoittaa läheisensä 

peliriippuvuudesta. Erityisesti toivoin kirjoittajien kirjoittavan ongelmapelaamisesta 

johtuvista arjen ongelmista esimerkiksi ihmissuhteissaan sekä siitä, mitkä tekijät 

ongelmapelaajan mielestä olivat johtaneet riippuvuuteen eli miten riippuvuus oli kehittynyt.  

 

Keskeistä konstruktionistisessa lähestymistavassa on, että tutkija on kiinnostunut yksittäisen 

ihmisen tapaan ajatella, kokea ja toimia. Ihmisen koko elämä ja hän itse rakentuvat tarinoiden 

kautta. Kerronnan ja oman elämän reflektoinnin kautta ihminen rakentaa minuuttaan. 

Konstruktivistille todellisuus on eri henkilöiden todellisuutta, jossa osa todellisuudesta voi 

olla yhteistä useamman henkilön kesken. Tietoa tästä todellisuudesta saadaan tutkittavan ja 

tutkijan ollessa yhteydessä toisiinsa. ”Löydökset ovat se, mitä tutkija tulkitsee tutkittavasta.”  

(Burr 2003, 4- 62; Metsämuuronen 2009, 218.) 

 

Vertaispalstalle jättämäni kirjoituspyynnön kautta sain kaikkiaan neljä kirjoitelmaa, joista 

kaksi oli lupaa käyttää asianomaisen kirjoittamaa pelipäiväkirjaa osana aineistoani ja kaksi 

vastasivat palstalle jättämääni kirjoituspyyntöä kirjoittamalla tarinansa. Tutkimusaineistoni oli 

jäämässä odottamaani suppeammaksi, joten hain laajennettua tutkimuslupaa saadakseni lisää 

aineistoa voidakseni käyttää laajasti vertaispalstan keskusteluja osana aineistoani. Laajennettu 

lupa myönnettiin, mutta luvassa pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota kirjoittajien 

anonymiteetin suojaamiseen ja säilyttämiseen kaikissa tutkimukseni vaiheissa. Aineistossa oli 

kaikkiaan 32 vertaiskeskustelua. Keskustelujen aloittajista selkeästi kaksi oli naista. 

Kirjoituspyyntöön vastanneista neljästä yksi oli nainen ja loput kolme miehiä. Iät vaihtelivat 

noin 20 vuodesta noin 60 ikävuoteen. 

 

Koska tutkimusaineistoni koostuu kahdesta hyvinkin erilaisesta aineisto-osasta, olen päätynyt 

tarkastelemaan tutkimuskysymyksiäkin hiukan eri näkökulmasta kummankin aineiston osalta.  

Tutkimuseettisistä syistä en mainitse nettipalstan nimeä, josta olen vertaiskeskustelut 

kerännyt.  Pyrin varmistamaan kirjoittajien anonymiteetin siten, että heidän mahdolliset 
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tunnistetietonsa tuhotaan. Kirjoituspyynnössäni pyysin kirjoittajaa merkitsemään ikänsä ja 

sukupuolensa sekä määrittelemään oman pelaamisensa asteen. En rajoittanut kirjoittajien 

osanottoa minkään erityisen tekijän kuten iän, elämäntilanteen, jonkin tietyn asiakkuuden tai 

asuinpaikan mukaan. Kirjoituspyynnössäni mainitsin myös peliongelmaisten läheiset, jotka 

olisivat myös voineet vastata pyyntöön ja kirjoittaa ongelmapelaamisesta läheisen 

näkökulmasta. Tästä näkökulmasta ei tullut ainoatakaan kirjoitusta, ainoastaan yksi kysely 

sähköpostiini, jossa varmistettiin, että läheinenkin voisi kirjoittaa.  

 

 

5.5 Tutkimuksen toteuttaminen ja aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysi alkoi, kun tutustuin aineistoon kokonaisuutena. Tämän jälkeen luen 

kirjoitelmia ja keskusteluja läpi useaan kertaan niin, että muistin sisällöt pääpiirteissään ulkoa. 

Aineiston analyysi lähti etenemään sisällön erittelynä aineistolähtöisesti, induktiivisesti. Hain 

teemoja, joita ’leikkaa, liimaa’ –tapaan luokittelen etsien yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia. 

Teemoista vain osa liittyy yhteen tutkimuskysymykseen, ne liikkuvat ja limittyvät toisiinsa. 

Tutkijan tulee ”pakottaa” ne kysymysten alle. 

 

Teemoittelun jälkeen hyödynsin aineiston analyysissä vielä sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysi perustuu päättelyyn ja tulkintaan, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti 

käsitteellisempää näkemystä.  

 

Tämän jälkeen tarkastelin analyysini tuloksia suhteessa tutkimuskysymyksiini ja aiempiin 

tutkimuksiin. Käytännössä edellä mainittu tarkoitti teemoittain analysoitujen tulosten 

yhdistämistä niitä vastaavaan tutkimuskysymykseen ja jälkimmäinen tulosten vertaamista 

aiemmista tutkimuksista saatuihin tuloksiin.  

 

Luokkien muodostaminen on sekä käsitteellinen että empiirinen haaste. Luokat pitää voida 

perustella käsitteellisesti ja empiirisesti, ts. teoria ja aikaisemmat tutkimustulokset on 

kytkettävä mukaan tässä vaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että luokilla on jokin yhteys 

suhteessa johonkin analyyttiseen kontekstiin ja että niille löytyy myös empiirinen pohja. 

Työskentelyn ensimmäisenä vaiheena on lähtöaineisto eli muokkaamaton aineisto. Toisessa 
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vaiheessa lähtöaineisto on induktiivisesti eli aineistolähtöisesti muokattu ja ryhmitelty 

luokiksi. Viimeisessä vaiheessa luokiteltua aineistoa tarkastellaan omasta ajatusmaailmasta 

käsin. Tavoitteena tässä tarkastelussa on ymmärtää ilmiö monipuolisesti ja kehittää sellainen 

teoreettinen näkökulma, johon luokiteltu aineisto voidaan sijoittaa. Tutkijan pyrkimyksenä on 

paljastaa odottamattomia seikkoja. Sen vuoksi lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien 

testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 150, 155.) 

 

Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja hänen maailmansa, joita yhdessä 

voidaan tarkastella elämismaailmana: elämismaailma on niiden merkitysten kokonaisuus, 

joka muodostuu yksilöstä, yhteisöstä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, arvotodellisuudesta ja 

yleisesti ihmisten välisistä kohteista. Laadullisessa tutkimuksessa elämismaailmaa 

tarkastellaan merkitysten maailmana, jossa merkitykset ilmenevät esimerkiksi ihmisen 

toimina ja päämäärinä. (Varto 1992, 23-24.)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus on tulkinnallista ja tällöin tutkija tulkitsee tutkittavan 

tulkintoja ja lukija puolestaan tulkitsee tutkijan tulkintoja (Hirsjärvi & Hurme 2001, 151). 

Tulkinnat auttavat näkemään asioita kokonaisvaltaisemmin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tulkitaan koko tutkimuksen ajan ja tutkimustyyppi määrää, mitä tarkastellaan. Tavoitteenani 

oli löytää teemoja ongelmapelaajien omista kokemuksista heidän kertomustensa ja 

vertaiskeskustelujensa välittäminä ja tätä kautta ymmärtää toiminnan merkitystä ja käsityksiä. 

 

 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleensä kerätään aineistoa ja analysoidaan ainakin osittain 

samanaikaisesti. Aineiston analyysissa yhdistyvät Grönforsin mukaan analyysi ja synteesi: 

analyysissä kerätty aineisto ”hajotetaan käsitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla näin saadut 

osat kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi” eli abstrahoidaan. Johtopäätökset 

voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista ja siirtää yleiselle 

käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolla (Grönfors 1985, 145). 

 

Teemoittelua lähellä on sisällön erittely –menetelmä, jota Eskola ja Suoranta (2000) ovat 

nimittäneet eräänlaiseksi ”kaatoluokaksi”. He toteavat, että sisällön erittely on kirjava joukko 

erilaisia tapoja luokitella ja järjestää laadullista aineistoa: mikäli ennalta esitetty tapa ei toimi, 

oman aineiston kanssa voi kehitellä oman analyysitavan”. Sisällön erittelyssäkin voidaan 

edetä aineistolähtöisesti ja keskittyä samankaltaisuuksien hakemisen sijasta tyypillisistä 
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poikkeavien tapausten etsintään. Tarkoituksena on vertailla kvalitatiivista aineistoa ja tehdä 

siitä sisäisesti kestäviä yleistyksiä. Tyypittelyn lisäksi etsitään eri luokkien yhteyksiä toisiinsa. 

(Eskola & Suoranta 2000, 185-188.) 

 

Syrjäläinen (1994, 90) kuvaa sisällönanalyysin ensimmäistä vaihetta tutkijan 

”herkistymisenä” aineistoon, joka edellyttää oman aineiston tuntemista perin juurin ja 

keskeisten käsitteiden haltuunottoa teoreettisen kirjallisuuden avulla. Aineiston sisäistäminen 

ja teoretisointi vaatii ajattelutyötä. Aineisto luokitellaan karkeasti teemojen tai luokkien 

avulla. Tutkimustehtävä ja käsitteet täsmentyvät sekä todetaan yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. 

Lopulta analyysin tulos siirretään laajempaan tarkastelukehikkoon. Aineiston sisällöllistä 

analyysiä voi helpottaa tekemällä käsitekartan (tai miellekartan). Käsitekartta on visuaalinen 

tapa esittää asioita. Tutkija voi sen avulla hahmottaa suuren kokonaisuuden ja sen kaikki osat 

yhtä aikaa, se selkiyttää eri osien välisiä suhteita ja toisaalta se tuo esiin oleelliset ja 

epäoleelliset seikat. (Syrjäläinen 1994, 94, käsitekartan hyödyntämisestä, ks. myös 

Metsämuuronen 2000, 58-59.) Tavoitteena on siis analysoida aineistoa aineiston ehdoilla, 

muodostaa luokkia, testata ja muuttaa niitä tarvittaessa sekä löytää ns. ydinkategorioita, jotka 

kokoaisivat alempien luokkien indikaattorit yhteiseksi luokaksi. Näiltä osin menetelmällä on 

sukulaisuutta Grounded Theory –lähestymistavan kanssa (Strauss & Corbin 2000). 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

6.1 Ongelmapelaamisen sosiaalinen näkökulma 

 

Pelaamisen muuttuminen ongelmaksi tapahtuu vähitellen. Murrosiässä pelaaminen on keino 

torjua yksinäisyyttä ja tapa viettää kavereiden kanssa vapaa-aikaa. Pelaaminen alkaa usein 

kokeilusta ja satunnaisista kolikoista peliautomaatteihin. Rahapelaamiseen käytetyt 

rahasummat ovat alussa suhteellisen pieniä koostuen viikkorahoista ja kesäansioista. 

Satunnaiset voitot lisäävät voiton tavoittelun viehätystä. Varhaisella rahapelien pelaamisella 

on todettu olevan yhteyksiä aikuisiällä ilmenevään peliriippuvuuteen.  

 

Usein eri paikoissa saatavilla olevat hedelmäpelit, kolikkopelit, aiheuttavat riippuvuutta ja on 

yksi keino tavoitella rahallista hyötyä. Voiton tavoittelu ja halu voittaa rahaa koettiin tärkeiksi 

pelaamista edistäviksi tekijöiksi. Pelaaminen on muuttunut ongelmaksi vuosiakin kestäneen 

melko viattomaksi koetun pelaamisen jälkeen.  

 

Kirjoitelmissaan kolme neljästä kirjoittajaa kertoi pelaamisensa alkaneen hedelmäpeleistä, 

joita on nykyisin kaikkialla, kioskeilla ja kauppojen aulatiloissa. Aluksi pelaamiseen 

käytettiin pieniä, markan ja euron kertapanoksia. Kirjoituksissa tulee esille unelma suuresta 

voitosta, minkä vuoksi pelaaminen oli siirtynyt isompien panosten, isompien voittojen 

pelisaleihin, rulettipöytiin ja veikkauspeleihin.  

 

”Silloin tällöin olin markalla, sittemmin eurolla pelannut pajatsoa… 

Pelaaminen on ollut kenoa, arpoja ja hedelmäpelejä… Tapoihini kuului 

pelata pari kertaa viikossa käsilläni olevat rahat ja se tarkoittaa käteistä ja 

kortilla olevia rahoja eli 100-400 euroa/viikko.” (kirjoittaja A) 

 

”…1980-luvun puolivälissä hedelmäpeleillä, pienillä panoksilla… Kierteen 

pahentuessa siirryin pelisaleihin, rulettipöytiin ja veikkauspeleihin, 

isompien panosten ja isompien voittohaaveiden pariin. ” (kirjoittaja B) 
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”…pelaaminen alkoi n. 15-vuotiaana, kun aloin säännöllisesti pelata 

hedelmäpelejä. …huvia, jossa tavoitteena oli hieman saada bensarahaa 

mopoiluun… Noin parikymppisenä pelasin jo säännöllisesti, niin 

automaatteja kuin veikkaustakin. Mielikuvissani haaveilin suurista voitoista, 

joilla voisin tekemättä töitä, silti elää leveästi…” (kirjoittaja C) 

 

Vertaiskeskusteluissa uudet keskusteluiden aloittajat kertoivat toisinaan muutamalla sanalla 

pelihistoriansa alusta. Keskusteluista kävi ilmi, että useat aloittavat peliuraansa jo hyvin 

nuorella iällä alakouluikäisinä ja kaikki saatu raha on käytetty pelaamiseen.  Aikuisemmalla 

iällä hallitsematonta pelaamista ovat edesauttaneet mahdollisuus saada luottokortti ja 

pikavippejä.  Työelämässä mukana jo olevalle ovat mahdollisia myös erilaiset pankkien 

myöntämät joustoluotot. Toisille alkoholi on ollut selkeäsi peleille altistava tekijä. 

 

”Eli ihan pienestä asti olen pelannut kaiken maailman yksi kätisiä rosvoja 

ja ollut oikeastaan aina tappiolla… pari vuotta sitten nettipokerin… Alku 

alkoi hyvin, pelasin vain muutaman kympin silloin tällöin…”(keskustelu 2) 

 

”…peliriippuvuudestani, joka on alkanut jo ala-aste ikäisenä… Olen siis nyt 

16-vuotias… mistä ikinä olenkaan saanut raha, kaikki on mennyt 

pelikoneisiin… ” (keskustelu 24) 

 

”Otin ensin luottokortin, jota luulin osaavani käsitellä… sen jälkeen tuli 

joustoluottoja.” (keskustelu 16) 

 

”… alkoholia ja pelejä tulee harrastettua ihan liikaa. Nyt lomalla on taas 

tullut juotua… piti vain ottaa pari ja pelata siinä samalla. Ja mites sitten 

kävikään, viis tuoppia ja 100e pelikoneisiin.” (keskustelu 3) 

 

Pelaaminen vei paljon aikaa perheeltä ja työn tekemiseltä, mistä seurasi vaikeuksia 

parisuhteessa, sosiaalisissa suhteissa, taloudellisessa tilanteessa ja työpaikalla. Kolme neljästä 

kirjoittajasta totesi elävänsä parisuhteessa ja kahdella heistä oli lapsia. Vertaispalstalla 

perhesuhteista vain muutamat mainitsivat jotakin, kuten ”kaksi pientä lasta, avovaimo” 

(keskustelu 16), ”perheeni” ja ”puolisoni”(kirjoittaja B), ”vanhempani”(kirjoittaja A), ”isä” 
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(keskustelu 32) ja ”äitini” (keskustelu 2). Ylipäätään perhesuhteista tai läheisestä ei kerrottu 

kovin paljoa, ei vertaispalstalla eikä kirjoituksissa.  

 

”Kaikki aika meni nettipokeriin, jonka olisin voinut käyttää 

hyödyllisemmin.” (keskustelu 21)  

 

”Elämänkumppani on soittanut useita kertoja, en ehdi vastaamaan 

pelikiihkoltani.”(kirjoittaja A) 

 

”Oli pakko ottaa yhteyttä äitiin…” (keskustelu 2) 

  

Rahan puute ajoi rahan lainaamiseen, näpistelyyn ja varastamiseen sekä luottojen ja 

pikavippien ottamiseen. Rahan saaminen pelaamiseen näyttäytyi pakonomaisena tarpeen 

tyydyttämisenä, jossa oma ja muiden etu jäi toissijaiseksi.   

 

”Muutun tuolloin eri ihmiseksi: rationaalisuuden jätän hattuhyllylle… 

Tunteja saattaa kulua peliluolassa… pikavippejä 750 euroa, vipit olen 

ottanut pelaamisen vuoksi, sillä muuten en olisi niitä tarvinnut.” (kirjoittaja 

A) 

 

”… joka päivä jopa 8-15 tuntia… Kuukauden palkan saatoin hävitä 

muutamassa päivässä, jonka jälkeen luonnollisesti kaikki perustarpeet 

kärsivät. Alkoi viikkojen lainaus- ja näpistelykierre… Otin usein 

päällekkäisiä pankkilainoja, kulutusluottoja ja varastin yhä enemmän… 

ajoin yritykseni konkurssiin… ja ajauduin itsemurhayrityksiin… ja 

perheenikin äärimäisen väsynyt ja turhautunut, hajoamisen partaalla.” 

(kirjoittaja B) 

 

”Työpaikka meni siitä, etten laittanut mihinkään ylös raaputtamiani arpoja 

ja pomo huomasi ennen pitkää arpoja puuttuvan ja paljon. Toinen 

ongelmani, peliautomaatit, toivat elämääni tarpeen valehdella läheisilleni, 

jotta saisin rahaa pelaamiseen, koska pelasin enemmän kuin mihin minulla 

oli varaa… höyläsin pankkikorttia ilman katetta… vaimo alkoi kontrolloida 

rahojamme, josta taas seurasi vain rahan ja pankkikortin varastamista 
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vaimon lompakosta, tiliotteiden piilottelua ja kauheita riitoja..” (kirjoittaja 

C) 

 

” ”Pelivelkaa on kertynyt jo tuhansia euroja ja luottotiedotkin menneet 

pelaamisen takia. Ainakin mun kohdalla pelaamisesta on ollut 

rahaongelmien lisäksi suurta haittaa juuri sosiaalisen elämän puolella, kun 

rahaa ei ole riittänyt mihinkään rientoihin ja aikaakin on kulunut paljon 

epäsosiaaliseen pelaamiseen.” (kirjoittaja D) 

 

Esimerkiksi opiskelijan kohdalla taloudellisen tilanteen vaikeutuminen saattoi merkitä 

opintoja päättymistä. Elämänmuutoksen yhteydessä, esimerkiksi perheeseen syntyneen lapsen 

jälkeen elämän keskittyessä enenevästi kotiin, pelaaminen saattoi vallata aikaa harrastuksilta 

tai parisuhteelta ja elämän keskittyessä enenevästi kotiin. Vakituisesta työstä ja palkkatulosta 

riippumatta muutama päivä palkkapäivän jälkeen palkka oli kulunut peleihin. Muutamille 

pelaamisesta oli kertynyt tuhansien eurojen velat ja muutamat olivat menettäneet myös 

luottotietonsa.  

 

”… olin pelannut kaikki kesällä tienaamani rahat… eikä ollut rahaa 

maksaa vuokraa. Olin tuohon aikaan opiskelija ja siihenhän se opiskelu 

sitten tyssäsikin.” (keskustelu 2) 

 

”… olin aktiivinen urheilija ja oli kaiken näköisiä harrastuksia, ei ollut 

kotona nettiä eikä kerinnyt muuta kuin harrastamaan… kaikki muuttui. 

Saimme lapsia, harrastukset vähenivät ja kaikki aika meni kotona ja töissä. 

tuli semmoinen tyhjiö, kun ei ollut mitään tekemistä ja kaveritkin 

kaikkosivat, koska heillä ei ollut lapsia, niin en kuulunut porukkaan…” 

(keskustelu 16) 

 

”Nyt olen ollut puolisen vuotta vakituisessa työssäkin ja joka kerta, kun 

palkka on tullut, kolme päivää sen jälkeen mitään siitä ei ole enää jäljellä. ” 

(keskustelu 24) 

 

Kaikki kolme kirjoittajaa kertoi peliongelmaan liittyvästä salailusta ja valehtelusta, mikä johti 

itseinhon, häpeän, pelon ja katkeruuden tunteisiin. Koetut negatiiviset tunteet itsestä ja omasta 
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käyttäytymisestä on aiheuttanut huonoa itsetuntoa, voimattomuuden ja kyvyttömyyden 

kokemuksia retkahtamisen jälkeen. 

 

”…kaikki rahat menettäneenä, täynnä itseinhoa ja häpeää, saavun kotiin, 

näen siellä, että minua on odotettu ja oltu huolestuneita. ”(kirjoittaja A) 

  

”Tunsin vain pelkoa, häpeää ja katkeruutta.” (kirjoittaja B) 

 

”Oravanpyörämäisesti pelasin, hävisin, valehtelin ja taas pelasin. Lainasin 

rahaa jatkuvasti ja enkä koskaan maksanut takaisin niitä.” (kirjoittaja C) 

 

”Peluri tunnetusti valehtelee myös itselleen… se ei mun kohdalla tuonut 

mitään positiivista, ainoastaan aiheuttanut rappiota. En kuitenkaan jaksa 

olla katkera tai surkutella velkoja tai missattuja hetkiä loputtomiin… 

Tappioiden aiheuttamaa tuskaa ja ahdinkoa ei valikoiva muisti vaan tahdo 

muistaa.” (kirjoittaja D) 

 

Lapsia pyrittiin erityisesti suojelemaan ja huomioimaan. Läheisille oltiin valmiita todellisen 

tilanteen salaamiseksi valehtelemaan paljastumisen, kasvojen menettämisen sekä perheen ja 

läheisten menettämisen pelossa. Perheen olemassa olo koettiin kuitenkin tärkeänä, tukea 

antavana ja kannustavana. Perheestä puhuttiin hyvin positiiviseen sävyyn. Läheiset, perhe ja 

lapset koettiin tärkeinä ja yhtenä elämän kantavista voimista. Läheisten ja perheen tuen 

merkitys korostui erityisesti tilanteissa, joissa peliriippuvuus ja pelaamisen jatkuminen 

paljastuivat sekä totuus pelaamisen aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta tuli ilmi. 

Tilanteen paljastuminen tavalla tai toisella vaikka itse kertomalla koettiin vapauttavana ja 

helpottavana. 

 

”Ei auttanut muu kuin pyytää taas itkien apua vanhemmiltani, jotka pitkän 

harkinnan jälkeen lupasivat auttaa… taas retkahdin… lähetin tänään viestin 

tästä tapauksesta äidilleni ja pyysin soittamaan, koska itse en uskalla, mutta 

soittoa ei ole kuulunut…” (keskustelu 2) 
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”Olen kertonut tappioistani tyttöystävälleni ja hän on tukenut minua 

kykyjensä mukaan… Ilman häntä en olisi näin hyvässä jamassa... …mieliala 

oli täysin maassa suurimman osan aikaa…” (keskustelu 21) 

 

”Pelkään niin, että mieheni jättää minut ja vie lapsemme. Nykyään kaikki 

on niin sumeaa ja ahdistavaa, ei jaksa mitään… Pelkään, että olen pilannut 

jo perheeni elämän.” (keskustelu 29) 

 

 

6.2 Selityksiä ongelmapelaamisen taustalta  

 

Pelaamisen odotettiin ratkaisevan ongelmia saavutettujen voittojen myötä. Pelaamisen saattoi 

kokea aluksi viattomana ajanvietteenä eikä pelaaja osannut tunnistaa riippuvuuteen 

ajautumistaan. Ongelmapelaajan havahduttua tilanteeseensa velkojen ja luottotietojen 

menetyksen jälkeen, on peliongelma ollut uhkana mielenterveydelle ja saanut hakemaan 

lopulliselta vaikuttavaa helpotusta ja ratkaisua itsemurhayrityksenä. Eräs kirjoittajista koki 

lapsuuden kokemusten ”perheen esikoisena” ja ”isän tyttönä” sekä ”vanhempien odotusten 

koulutuksen, uran ja elämänkumppanin suhteen” vaikuttaneen ongelmapelaamisen taustalla. 

Hänen mielestään pelaamisen muodostuminen ongelmapelaamiseksi on kuin ”oire” edellä 

mainituista syytekijöistä.   

 

”…vaikea äiti-suhteeni… äidin kuoleman jälkeinen surutyö ovat aktivoineet 

minussa patologisen käyttäytymisen… sairastumista seurannut odottamaton 

eläkkeelle joutuminen ja sosiaalisesti täysin tarpeettomaksi itseni 

kokeminen.” (kirjoittaja A) 

 

”että elämän ongelmat ratkeaisivat…” (kirjoittaja B) 

 

”Aluksi se oli eräänlaista ajanvietettä… Ensin en edes osannut kuvitella, 

että pelaamiseen voisi jäädä koukkuun, saati että se ajan myötä voisi olla 

niin paha koukku, että se veisi minulta elämänhalun… isäni itsemurhan 

aiheuttamia tunteita… mummoni nukkui pois. Olen kuollakseni pelännyt 
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koko ikäni erilaisia asioita… sosiaalisen tilanteen pelot, jotka rajoittavat 

elämääni paikoitellen melkoisesti…” (kirjoittaja C) 

 

”Pari kertaa on vanhasta tottumuksesta käynyt mielessä että vois laittaa 

tulosvedot… en yksinkertaisesti pysty pelaamaan kohtuudella… 

Palkkapäivä ja tukku rahaa tilillä riittää aiheuttamaan levottoman olon ja 

pelipöydät alkaa kutsua. Mieleen tulee se voittajafiilis…” (kirjoittaja D) 

 

Pelaaminen koetaan eräänlaiseksi ajankuluksi. Yksin olemisen tyhjyyttä ja tekemisen puutetta 

paetaan peleihin. Vertaiskeskusteluissa tuli useasti esille myös pelaamisen liittyminen 

alkoholin käytön yhteyteen; kirjoittajista vain yksi mainitsi muun riippuvuuden, alkoholin, 

pelaamisensa lisäksi. Pelaamisen koukuttavaa otetta uhristaan kuvaavat kuvaukset pelatessa 

koetusta mielihyvästä, pakonomaisesta pelaamisesta, pelaamistilanteeseen liittyvästä 

jännityksestä ja adrenaliinista. Pelaajat kertoivat peliuran alkuun sijoittuvista onnistumisen 

kokemuksista, isoista voitoista, jotka kannustivat pelaamisen jatkamiseen. Lopulta kuitenkin 

voitot jäävät ja tappiot ja häviöt lisääntyvät panosten kasvaessa. Sekä kirjoituksissa että 

vertaiskeskusteluissa tuli esille jonkin muutoksen aiheuttama uusi tilanne elämässä, jonka 

vuoksi pelaamiseen tai sen jatkamiseen ajauduttiin. Tällaisia muutoksia olivat esimerkiksi 

läheisen kuolema, pari- tai seurustelusuhteen katkeaminen, työttömyys tai työuran 

päättyminen. 

 

”… pelejä ja alkoholia tulee harrastettua ihan liikaa…” (keskustelu 3) 

 

”Pelaan ajankuluksi useamman kerran viikossa… Naiseni on usein töissä 

eri aikaan kuin minä. Ne hetket ovat erityisen vaikeita.” (keskustelu 5) 

 

”… siinä olenkin voittava pelaaja, tiukan kassan hallinnan ansiota. Olen 

huomannut, että en pysty pelaamaan ’vähän’…” (keskustelu 9) 

 

”Yleensä kun olen pelannut, niin samalla olen juonut… selittävää tekijää en 

osaa sanoa… pelasin paljon sen jälkeen, kun erosin tyttöystävästäni, uuden 

seurustelusuhteen aikana ja jälleen… seurustelusuhteen kariuduttu.” 

(keskustelu 15) 

 



45 
 

Pelaamistaan ja siihen liittyviä tilanteita sekä pelaamisen seurauksia kuvatessaan pelaajat 

puhuvat paljon tunteistaan. Pelaaminen tuo mielihyvää, onnistumisen kokemuksia, sosiaalisia 

kontakteja eli myös koettuja positiivisia tunteita ja olotiloja. Kuitenkin kaikissa kirjoituksissa 

sekä vertaispalstakeskusteluissa hyväksi koettua alkua seuraa aktiivisen palaamisen vaiheen 

kautta tilanteen ajautuminen taloudellisiin, sosiaalisiin, psyykkisiin ja fyysisiin vaikeuksiin. 

Kun rahaa ei ole, ja sitä on pyritty kaikin keinoin hankkimaan pelaamisen jatkamiseksi jopa 

läheisiä hyväksikäyttäen, havahdutaan osittain todellisuuteen. Karuun todellisuuteen 

herääminen rahojen haihduttua peleihin ja elämäntilanteen kriisiydyttyä seuraa paljon 

negatiivisia tunteita (kuten edellä on kuvattu), jotka vaikuttavat itsetuntoon heikentäen omaa 

arvostelukykyä ja toimintakykyä.  

 

”… on ollut kivaa pelata.” (kirjoittaja A) 

 

”… koen pelaamisesta suurta mielihyvää. Ja kaikesta ajattelusta tai 

tekemisestä, johon liittyy voittamista ja riskin (välillä hullujenkin) 

ottamista.” (keskustelu 19) 

 

”Kaikki se tunnelma, jännitys, adrenaliini, jota en edes ymmärtänyt varoa… 

kun sain kahdella peräkkäisellä käyntikerralla suuren voiton… 

harhakuvitelma siitä, että voittaa sen ison voiton, joka muuttaa elämää… 

häviöiden kasvaessa panokset kasvoivat ja tarve voittaa hävityt rahat 

takaisin kasvoi.” (keskustelu 30) 

 

Muutamilla pelaajilla oli takanaan jo useamman vuoden peliura, jopa 10-20 vuotta 20-30-

vuotiaana. Tämä kertoo totutusta, opitusta käyttäytymistavasta, tavasta toimia tietyissä 

tilanteissa, joka on muotoutunut vuosien aikana entistä hallitsevammaksi.  

 

”Olen noin 30-vuotias… Pelit ovat olleet osa elämääni noin 20 vuotta… 

Ongelmat alkoivat nettipelaamisen ja luottokortin hankinnan myötä noin 

viisi vuotta sitten.” (keskustelu 13) 

 

”Aloitin pelaamisen noin 12-vuotiaana. Nyt olen 25-vuotias…” (keskustelu 

19) 
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Muutamia vuosia, kolme neljäkin vuotta, kestänyt pelaaminen harrastuksena, on voinut 

hyvinkin lyhyen ajan sisällä muuttaa luonnettaan vaativammaksi ja elämää hallitsevammaksi. 

Toiset eivät tarvitse riippuvuuden muodostumiseksi kovinkaan pitkää pelaajahistoriaa, jopa 

ensimmäinen kerta on voinut saada pelaajan koukutettua ja riippuvuus alkanut.  

 

” … pelannut noin kolme neljä vuotta harrastuksena, kunnes viime keväänä 

totaalisesti lähti käsistä.” (keskustelu 27) 

 

”Palaamiseni alkoi noin kolme vuotta sitten, ja voin sanoa, että olin 

välittömästi koulussa pelaamiseen ensimmäisellä kerralla. (keskustelu 30) 

 

”… 26-vuotias… rahapelit ovat olleet enemmän tai vähemmän jo jonkun 

aikaa osa elämääni…” (keskustelu 28) 

 

 

6.3 Vertaispalsta vuorovaikutuksen ja tuen paikkana 

 

Vertaispalstakirjoittamisen taustalla oli halu jakaa omaa tilannetta toisen vastaavaa kokeneen 

kanssa, joka voisi mahdollisesti auttaa. Rahaan liittyvä teema oli kirjoituksissa yleinen.  

 

”Miettimällä velkojani, masennun ja itku on lähellä. Mitä kaikkea tuolla 

rahalla saisin esim. perheelleni? Masennun lisää.” (keskustelu 1) 

 

”En tiedä, miten selvitä veloista, kun osassa vippejä eräpäivä on jo tällä 

viikolla. Palkka ei riitä lähellekään kaikkiin enkä saa yksin lainaa 

pankista.”(keskustelu 2)  

 

Velkojen miettiminen masensi sekä loi epätoivon ja jopa paniikin tunteita. Pikavipeillä 

pyrittiin paikkaamaan taloudellista tilanne esimerkiksi erääntyneiden laskujen maksamiseksi. 

 

”Kaikki säästöt meni sileeks… Kokemuksia miten pääsee takas kiinni 

normielämään?” (keskustelu 7) 
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”Mua ahdistaa lähinnä taloustilanne, mikä mulla on… Tuntuu vain niin 

pahalta se, ettei ole ollut oikeesti varaa mihinkään pitkään aikaan.” 

(keskustelu 15) 

 

”Tilanne on nyt hirvittävä, sillä olen pelannut rahaa sen verran reilusti, että 

opintolainakin on käytetty ja pikavippejä on reilun kahden tonnin edestä…” 

(keskustelu 17)  

 

Pelaamisen hallitsemattomuudesta kertoo esimerkiksi se, että pelaamiseen oltiin valmiita 

uhraamaan säästöt sekä kaikki mahdollisesti saatavilla oleva raha. Oma tilanne nähtiin muuna 

kuin normaalina. Peleihin menetetyt rahat harmittivat ja monet miettivät, miten peleihin 

käytettyjä rahoja olisi voinut käyttää omaan tai perheensä hyvinvointiin. Pelaaminen aiheutti 

itsesyytöksen, inhon, häpeän ja voimattomuuden tunteita.  

 

”Kerroin mun miehelle eilen kaiken. Eihän se kivaa ollut, varsinkaan kun 

sillä ei ollu hajuakaan mun pelaamisesta. Hienosti muuten sitä osaa salata 

ja valehdella kaiken… Onneksi hän on melko ymmärtäväinen, vaikka 

pelottaa, että onko tää kuitenkin liikaa… Joka tapauksessa suuri taakka 

tipahti harteilta, kun sain syljettyä totuuden ulos suustani.” (keskustelu 6) 

 

”Koti on nyt myynnissä ja hän miettii, pystyykö enää jatkamaan minun 

kanssani, koska on luottamus mennyt… en ole enää kiukkuinen lapsilleni.” 

(keskustelu 16) 

 

Pelaamista pyrittiin salaamaan läheisiltä, mutta vertaiskeskusteluissa ei paljastumista 

tarvinnut pelätä tai ongelmaa salailla. Vertaispalsta näyttäytyy paikkana, jossa voi 

luottamuksellisesti avata omat ajatuksensa ja kokemuksensa vertaisten kanssa ilman pelkoa 

siitä, että joku tuomitsee.  

 

”Sain ajatuksen, että otan pankista lainan, jolla lyhennän koko luoton pois sekä 

pudotan kortin luottorajan minimiin… Kohta pelasin sen luottorajan täyteen, ja olin 

jälleen nostamassa sitä. Nyt tässä kuussa, kun luottokortti on ollut poissa pelistä, 

olen sortunut pikavippeihin, joilla olen rahoittanut pelaamistani… Vaimo tietää 
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pelaamisestani, ja osittain veloista, mutta ei kaikkea. Varmaan helpottaisi 

pelaamattomuutta, jos kertoisin lisää. (keskustelu 13) 

 

”Kävin tänään tyhjentämässä pankkitilini noihin… koneisiin, jonka vuoksi 

jouduin ensimmäistä kertaa ottamaan lainaa, jotta pystyn maksamaa laskut 

ja ostamaan ruokaa. Minulla on aivan mahtava perhe… Perheelleni en ole 

hiiskunutkaan peliongelmastani… Elämässäni on niin monta tärkeää ja 

minusta välittävää ihmistä, että mä en todellakaan halua menettää niitä.” 

(keskustelu 28) 

 

Samanlaisia teemoja rahaan ja perheeseen liittyen sekä pelaamisen nostattamiin tunteisiin tuli 

esille ongelmapelaajien kirjoittamissa teksteissä kuin vertaiskeskusteluissa: 

 

”…täynnä itseinhoa ja häpeää… Valehtelen taas kerran tavanneeni tutun 

kaupungilla… ” (kirjoittaja A) 

 

”… perheenikin äärimmäisen väsynyt ja turhautunut, hajoamisen 

partaalla… Rahan lisäksi hävisivät itsetunto, ystävät, sukulaiset ja kaikki 

elämänilo… tunsin vain pelkoa, häpeää ja katkeruutta… Viimein puolisoni, 

loput ystäväni ja yhteiskunnan tuki saivat minut vielä yrittämään… 

(kirjoittaja B) 

 

 

 

”…suututin kaikki läheiseni jatkuvalla rahan lainaamisella… Luulin välien 

rikkoutuneen lopullisesti, mutta pahinkin viha muuttui välittämiseksi, kun 

rehellisesti puhuin asioista ja esimerkiksi pelivelkoja annettiin anteeksi, 

kunhan lupasin pitää itsestäni ja sitä kautta perheestäni hyvää huolta.” 

(kirjoittaja C) 

 

Negatiivissävytteiset kuvaukset omista tunteista ja suhteesta omaan itseen ja läheisiin 

nousivat myös kirjoituksissa esille. Oma itsetunto oli hauras ja haavoittuvainen. Perheen ja 

läheisten tuki ja välittäminen ovat antaneet voimaa rakentaa uutta elämää ja järjestellä 

esimerkiksi taloudellisia asioita. Vertaiskeskusteluissa ei tullut lainkaan esille kumppanin 
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pelaaminen tai pelaamistausta. Kaksi kirjoittajaa nosti myös kumppanin pelaamisen esille. 

Pelata voitiin yhdessä tai erikseen. Toisessa tapauksessa parisuhde kariutui kumppanin yhä 

pahenevaan pelaamiseen varastamisen, piilottelun ja riitojen jälkeen. Toinen suhde jatkui, 

mutta vain suhteen toinen osapuoli, kirjoittaja itse, tunnisti pelaamisensa ongelmaksi.  

 

”…tavatessamme… oli taloudellisissa vaikeuksissa… Hän pääsi veloistaan 

asettamieni tiukkojen pelirajojen ansiosta.  Saamastani perinnöstä annoin 

vielä äitini toiveen mukaisesti osan hänelle… Kävi ilmi, että 

elämänkumppanini oli tehdyistä sopimuksista huolimatta jälleen korviaan 

myöten veloissa. Sanoin heittäväni hänet pellolle, jolloin hän uhkasi 

tekevänsä itselleen jotakin. .. hän on kaikesta huolimatta minulle ’rakas 

hulttio’. Omasta mielestään hänellä ei ole peliongelmaa…” (kirjoittaja A) 

 

”Ex-vaimoni kanssa pelasimme yhdessä melkein kaikkea mitä vain pystyy 

pelaamaan… Minulla vain pelaaminen paheni niin, että eräänä 

viikonloppuna pelasin 12 000 mk, jota minulla ei ollut… eromme jälkeen 

pelaamiseni jatkui aina vain paheten…” (kirjoittaja C) 

 

Vertaispalsta koettiin tukea ja mahdollisesti apua ja neuvoja antavana tahona. Neuvoa ja apua 

saatettiin kysyä suoran kysymyksen muodossa tai hienotunteisemmin kiertäen. Vertaispalstan 

neuvon- ja avunpyyntöjen hätääntynyt, neuvoton ja keinoton sävy kertovat peliriippuvaisten 

vaikeasta elämäntilanteesta juuri tässä hetkessä, johon toivottaisiin kiireesti konkreettisia 

neuvoja. Sekä kirjoittajat että vertaispalstan keskusteluissa vertaistuen merkitys nousi 

selkeästi esille.  

 

”Eniten minua on kuitenkin auttanut vertaistuki.” (keskustelu 24) 

 

”On ollut helpottavaa lukea muiden selviytymistä ja kohtaloita.”  

(keskustelu 27) 

 

”Mistä saa apua et pääsee täst pelihelvetistä irti!” (keskustelu 10) 

 

”Mistä voisin saada rahoitusta n. 3000e, jotta saisin maksettua velkani ja 

aloitettua pelittömän elämän?” (keskustelu 17) 
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”Täällä varmasti on näihin asioihin perehtyneitä, joten toivoisin neuvoja 

tilanteessani.” (keskustelu 20) 

 

”… rahani ovat vielä riittäneet, mutta koko ajan pelkään, että en pysty 

hallitsemaan itseäni. Mitkä harrastukset tmv. saisi mielen pois peleistä?  

(keskustelu 5) 

 

”Suljin tänään kaikki pelitilini kaikille netticasinoille, joissa minulla on 

ollut tili. En tiedä, miten selvitä veloista, kun osassa on eräpäivä jo tällä 

viikolla. Auttakaa joku.” (keskustelu 2) 

 

Vertaiskeskusteluissa samalla, kun pyritään omaa itseä vakuuttamaan tehdystä 

pelaamattomuuspäätöksestä vakuuttamaan keskusteluun osallistuvia. Vaikka henkilöllä on jo 

ymmärrystä ongelmasta ja halu ongelman olemassa olon myöntämiseen, kaivataan vielä 

kuitenkin vahvistusta vertaisilta, jotta saisi valettua itseen uskoa paremmasta tulevaisuudesta. 

 

”En halua, että parisuhteeni ym. asiat menisivät pilalle näiden asioiden 

takia… Mutta näin ei voi jatkua. Ainakin tänään aion olla 

juomatta/pelaamatta.” (keskustelu 3) 

 

”… tietenkin kauhea morkkis, kun noin paljon pelasin, mutta samalla tein 

ehkä suurimman päätöksen, en pelaa enää ikinä.” (keskustelu 4) 

 

Osallistuminen vertaiskeskusteluun näyttäytyy erilaisen tukea paikkana peliriippuvaisille kuin 

mahdolliset muut auttajatahot. Keskusteluista käy ilmi, miten luottamuksellisiksi ensimmäiset 

keskustelut peliongelmasta koetaan ja miten haastavaa on itsensä avaaminen kipeässä ja 

hävettäväksi koetussa asiassa. Keskusteluja on saatettu käydä eri paikoissa, mutta saatu hyöty 

koettu rajalliseksi.  

 

”Tosiaan en oo ennen miestäni kertonu ongelmasta kenellekään muulle ku 

työterveyslääkärille, joka ohjas mut psykiatrille.” (keskustelu 6) 

 

”Olen käynyt useasti keskustelemassa asiasta eri paikoissa, ja on niistä 

hyötyä ollutkin… Minne sekin oppi hukkui?” (keskustelu 13) 
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Kirjoituspyyntöön vastanneiden kokemus vertaistuki koettiin kahdenlaisena. Kirjoituksista 

välittyi saadun tuen merkitys, ja toisaalta haluttiin välittää ongelman kanssa kamppaileville 

toiveikkuutta paremmasta, pelaamattomasta tulevaisuudesta, kun pelaamattomuudesta on jo 

saanut useampia onnistumisen kokemuksia. Konkreettisesti haluttiin kiittää läheisiä ja muita, 

jotka ovat tukeneet sekä välittää anteeksipyyntö menneiden osalta elämän jo selkiydyttyä 

omalla kohdalla.  

 

”Kirjoittelua vertaispiirissä olen harrastanut ahkerasti, nyt vain 

harvakseltaan. Olen kokenut olevani enemmänkin antava osapuoli kuin 

saava. ” (kirjoittaja A) 

 

”Haluankin pyytää anteeksi kaikilta joita haavoitin ja samalla kiittää 

sydämellisesti niitä jotka ovat minua matkani varrella tukeneet.” (kirjoittaja 

B) 

 

”…tarkoituksena on kertoa millaisista vaikeuksista voi selvitä ja mitä 

mahdollisuuksia raitis elämä tuo tullessaan.” (kirjoittaja C) 

 

”Yritän kommentoida joka päivä edes lyhyesti tähän ketjuun päivittäiset 

pelit ja pelaamattomuudet… Kiitos kannustuksesta! Hyviä neuvoja kaikki. ” 

(kirjoittaja D) 

 

 

6.4 Identiteetin rakentuminen vertaispalstan ja kirjoitusten dialogeissa 

 

Oman identiteetin rakentumista tapahtuu jatkuvasti kaikissa niissä tilanteissa, joissa ihmisen 

on mahdollista puhua tai kirjoittaa itsestään. Identiteetin rakentumista tapahtuu myös 

tilanteissa, joissa itsestä kertominen ei ole ollut itsetarkoitus. Siihen, millaiseksi kertomus 

itsestä muotoutuu juuri nimenomaisessa tilanteessa, vaikuttavat ihmisen aikaisempi elämä 

kokemuksineen, kertomistilanne ja paikka. Omasta elämästään kertoessaan ihmisen on 

mahdollista rakentaa itselleen useita erilaisia identiteettejä.  
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Ongelmapelaajat kuvailivat itseään esimerkiksi valehtelijaksi, heikoksi ja huonoksi ihmiseksi.  

Se, millaisena oma identiteetti koettiin, näyttäytyi hyvin negatiivisena pelaajille itselleen. 

Negatiiviseen näkemykseen itsestä liittyi myös yksinäisyyden kokemus suhteiden perheeseen 

ja läheisiin muututtua etäisiksi ja viileiksi. Huonommuuden ja alemmuuden tunteiden 

taustalla ovat jokaisen aikaisempi ja nykyinen elämä kokemuksineen, normeineen ja 

sääntöineen, jotka käyvät vuoropuhelua ympäristön kanssa.  Leimattu identiteetti liittyy 

vahvasti sosiaalisen identiteetin rakentumiseen ja tarvitsee rakennuspalikoikseen muiden, 

toisten, puhetta kyseisestä ihmisestä.  

 

”Mitä voisi tehdä että saisi vähän itsekunnioitusta takas, saisi kasvatettua 

selkärankaa takas, emmä aina noo ollut näin onneton.” (keskustelu 12) 

 

”…kun on niin heikko ihminen…” (keskustelu 18) 

 

”Kaikki mitä teen on jollain tapaa yliampuvaa…” (keskustelu 19) 

 

”Tunnen itseni todella idiootiksi enkä halua enää kokea sitä uudelleen.” 

(keskustelu 21) 

 

”Tämän yhden kesän aikana normaali iloinen nuori mies muuttui 

itsemurhaa ja rikollisia ajatuksia rahapulan takia hautovaksi yksinäiseksi 

mieheksi.” (keskustelu 27) 

 

Kirjoituspyyntöön vastanneet kuvasivat identiteettinsä rakentuneen ennen pelaamisesta 

kasautuneita ongelmia paljolti työn tekemisen ja uran kautta. Työtä pyrittiin tekemään paljon. 

Identiteetit muuttuivat ja muotoutuivat ajan myötä. Peliriippuvuuden syntymiseen ja 

ongelmapelaajan identiteetin muodostumisen takana kirjoittajat ovat nähneet hyvinkin 

monitahoisia syitä.  

 

”Äitini mielestä minun koulunkäyntini… Äitini toivoi minusta… Sisareni 

opinnot olivat molemmista vanhemmistani itsestäänselvyys… Olin 

rakentanut identiteettini kouluttautumisen kautta saavuttamani työn/työuran 

varaan. Olen kokenut identiteettini työn kautta, sillä muuten ”en ole 
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riittänyt /kiinnostanut ketään elämänkumppaniani lukuun ottamatta.” 

(kirjoittaja A) 

”Tein kovasti töitä saadakseni pelirahaa ja yksityisyrittäjänä…” (kirjoittaja 

B) 

 

Kirjoittaja A kuvaili identiteettinsä rakentuneen pitkälti työn ja työuran varaan. Hän totesi, 

että pelaaminen on hänen kohdallaan oire, jonka taustalla ovat vanhempien asenteet ja 

odotukset koulutuksen ja ammatin suhteen sekä rooliin perheen esikoisena ja ”isän tyttönä”. 

Kirjoittajalla on useampi akateeminen loppututkinto, mutta vanhemmat, erityisesti äiti, olisi 

toivonut lapsen kouluttautuvan hyvin käytännön läheiseen ammattiin. Koulutus toisella 

paikkakunnalla vei paljon rahaa ja ylipäätään kouluttautuminen oli harvinaista. Kirjoittajan 

mukaan nuoremman sisaruksen opiskelu oli ollut molemmista vanhemmista itsestään selvää. 

Kirjoittaja kokee saaneensa äidin hyväksyntää elämänkumppanin valinnassa ja kokeneensa 

kumppanin valinnan olleen elämän paras aikaansaannos äidin toivoessa, että hän”pitää 

kumppanista huolta”.  

 

Kirjoittajat kuvasivat itseään pelaamisen kierteen ollessa pahimmillaan ”tyhjätaskuna”, 

”loppuunajettuna” ja sairaana, jonakin muuna kuin ”normaali ihminen”. Tällä tavoin 

tuotettiin vuorovaikutuksessa vertaiskeskustelussa ongelmapelaajan identiteettiä tietyssä 

nimenomaisessa paikassa kyseisenä aikana. Tapa, metaforat, joilla ongelmapelaajat kuvaavat 

itseään viestittävät ei-toivottavasta ja kielteisesti vaikuttavasta tilanteesta. Käytetyt metaforat 

tuottavat toiseuspuhetta, joka viittaa kokemukseen erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta. 

Toisaalta taas kuuluminen rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mikä tarkoittaa tässä 

tapauksessa pelaamisen maailmaa ja sen jakamista.  

 

”… tyhjätaskuna… (kirjoittaja A) 

 

”Elämäni näytti… synkemmältä ja epätoivoisemmalta ja ajauduin 

itsemurhayrityksiin. Epäonnistuttuani  niissäkin… Olin niin pohjalla, että 

alemmas en enää päässyt. Olin loppuunajettu…” (kirjoittaja B) 

 

”… riippuvuuden sairaalloisuutta kuvaa se, että jos esimerkiksi sain 

parkkisakon, niin salasin sen ensin vaimoltani ja yritin pelaamalla voittaa 

rahaa… ’Normaali’ ihminenhän olisi vain maksanut sakon pois… voimaton 
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hallitsemaan pelaamistani. Olen kuollakseni pelännyt koko ikäni erinäisiä 

asioita.” (kirjoittaja C) 

 

”…selkärangaton onkaan ollut tän ongelman edessä. Monta kertaa olen 

yrittänyt lopettaa, mutta aina retkahtanut viimeistään palkkapäivänä.” 

(kirjoittaja D) 

 

Identiteetti käsityksen muuttuvuudesta kertoo toisaalta ongelmapelaajien vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa itsestään rakentamat negatiiviset kuvat, ja toisaalta halu ja toive vielä rakentaa 

identiteettiä, joka olisi yleisesti tunnustettu ja hyväksytty. Näistä toiveista ja haluista rakentuu 

vuoropuhelussa positiivisempi tulevaisuuden identiteetti menneisyyden ja nykyisyyden 

pohjalta Tässä hetkessä koettiin huonommuutta esimerkiksi vanhemmuudessa, mutta 

tavoitteena oli jonakin päivänä täyttää odotuksen mukainen rooli esimerkiksi äitinä. Osa 

kirjoittajista halusi tehdä eron ongelmapelaajiin toteamalla olevansa esimerkiksi ”voitollinen 

pelaaja” tai ”hoidan aina pakolliset, vuokra ym. laskut” pyrkien erottautumaan tällä 

todellisesta ongelmapelaajasta, joka ei pysty enää hoitamaan velvoitteitaan. Leimautumisen 

torjumiseksi tuotetaan vastapuhetta tavoitteena pyrkiä pois toiseudesta ja kategorisoinnista. 

 

 ”Haluan rationaaliseksi ihmiseksi, jonka ei tarvitse hävetä itseään.” (kirjoittaja A) 

 

”…toivoisin voivani olla joku päivä heille vielä kunnon äiti…” 

(keskustelu 29) 

 

”Minusta on säälittävää lukea ihmisistä, jotka aina sortuvat, uudestaan ja 

uudestaan. En halua olla yksi heistä.” (keskustelu 21) 

 

”Olen työssä käyvä ja mielestäni vastuuntuntoinen eli hoidan laskut ym. ajallaan, 

pidetty ja parisuhteessa elävä mies.” (keskustelu 3) 
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6.5 Selviytymisen edellytykset 

 

 

Pelaamisen lopettamisen edellytyksinä vertaiskeskusteluissa sekä kirjoituksissa tuli esille oma 

motivaatio, tahto ja halu muutokseen. Yhtä vahvana teemana he kokivat rehellisyyden niin 

itselleen kuin läheisilleen. Yhdessä vertaiskeskustelussa selviytymistä oli edesauttanut 

uskonnollisen vakaumuksen löytyminen.  

 

”Pelaamatta olen ollut pari kuukautta eikä asia ole pahemmin 

vaivannutkaan! …vahva tahto selviytyä…” (kirjoittaja A) 

 

”Koskaan ei ole liian myöhäistä pyytää apua… Taivaasta on nykyään 

muodostunut minulle mielikuvissani suunta jota kohden pyrin.” (keskustelu 

31) 

 

Voimaa, uskoa ja tukea tulevaisuuteen sekä pelaamattomuuteensa ongelmapelaajat kokivat 

saaneensa erityisesti parisuhteesta, perheestä, läheisistä ja työstä. Rehellisyys ja avoimuus 

koettiin tärkeiksi alettaessa rakentamaan uudelleen luottamussuhdetta omaan itseen ja 

läheisiin. Lähtökohtana pelaamattomuudelle pidettiin ongelman nöyränä tunnistamista ja 

tunnustamista niin itselle kuin läheisille sekä tilanteen hyväksymistä. Tilanteen hyväksymisen 

kautta voi lähteä etsimään keinoja sosiaalisten suhteiden, terveyden ja taloudellisen tilanteen 

parantamiseksi.  

 

”Haluan talousasiat niin, että jää vähän ekstraa.”(kirjoittaja A) 

 

”Paljastin rehellisesti läheisilleni totuuden. Pyysin ja sain anteeksi. Poistin 

kaiken pelaamisen ja epärehellisyyden elämästäni ja ajatuksistani ja 

keskityin… ihmissuhteisiini, perheeseeni, työhöni ja myös itseeni.” 

(kirjoittaja B) 

 

”No pelaaminen on nähty ja se ei mun kohdalla tuonut mitään positiivista, 

ainoastaan aiheuttanut rappiota… Tilanne on se mikä on, eikä se siitä 

muuksi muutu kuin lopettamalla pelaaminen.” (keskustelu 8) 
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”Nöyrtymistä se vaatii ja tilanteen hyväksymistä.” (keskustelu 25) 

 

Ongelmapelaamisen myöntäminen hallitsemattomana käytöksenä on tuonut ymmärrystä siitä, 

että kohtuullinen pelaaminen tuskin antaa asianosaiselle toivottua, pelaamatonta tulevaisuutta. 

Kohtuulliseen pelaamiseenkin suhtauduttiin epäillen, koska pelko sortumisesta 

hallitsemattomaan pelaamiseen ja kierteen alkamisesta uudelleen on läsnä kaiken muun 

tunnevyöryn ja mielipahan keskellä. 

 

”Myöntämällä olevani voimaton hallitsemaan pelaamistani, olen 

vapautunut pelihimosta ja ymmärrän etten voi kohtuudella pelata enää.” 

(kirjoittaja C) 

 

”Olen huomannut, että en pysty pelaamaan ’vähän’…” (keskustelu 9) 

 

”…mutta pelkään koko ajan, että en pysty hallitsemaan itseäni.” 

 (keskustelu 5) 

 

Pelaamattomuudessaan jo jonkin aikaa onnistuneet pelaajat ovat itsetutkiskelun kautta 

oppineet tuntemaan itseään. Pelaaminen on toiminut mielihyvää tuottavana toimintana ja sen 

tilalle on pitänyt löytää muuta tekemistä täyttämään pelaamisen jälkeistä tyhjiötä niin 

ajallisesti kuin tunnetasollakin. Pelaamisen lopettamisen myötä vapautunutta aikaa on vietetty 

esimerkiksi oman perheen kanssa tai pyritty hoitamaan omaa terveyttä ja kohottamaan kuntoa 

esimerkiksi liikunnan avulla.  Pelaamisesta saatavan jännityksen ja voittojen antaman 

”voittajafiiliksen” tuottamaa mielihyvän tunnetta on etsitty arjesta ja tavallisesta elämästä. 

Pelaaminen on jälkikäteen koettu itsekkäänä toimintana, jonka vastapainona on haluttu 

panostaa perhe- ja läheissuhteisiin. 

 

”Itse olen opetellut etsimään mielihyvän tunteita aivan tavallisista 

arkipäivän asioista.” (keskustelu 26) 

 

”Haluan taas rationaaliseksi ihmiseksi, jonka ei tarvitse hävetä itseään.” 

(kirjoittaja A) 
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”Tunne-elämäni on tervehtynyt niin, että osaan nykyään kokea itsekkyyden 

sijasta välittämistä, itsesäälin sijaan arvostan itseäni kun on aihetta ja 

osaan tarvittaessa pyytää / antaa ääneksi.” (kirjoittaja B) 

 

”Itselleni tuli urheilu tai lähinnä punttisali… mihin kaikkeen tiukalla 

punttisaliohjelmalla pääsen eli miten paljon saan itse tekemällä kroppaani 

muutosta.” (keskustelu 3) 

 

Ajan kanssa pelaamattomuus on parantanut ihmissuhteita ja taloudellista tilannetta. Velkoja ja 

lainoja on pystytty maksamaan ja rahaa on jäänyt normaaliin elämiseen. Oma selviytyminen 

ja asioiden eteenpäin meno on tuonut uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Ajattelussa 

suuntaudutaan tulevaisuusorientoituneesti suunnittelemalla esimerkiksi opiskelua, työn 

hankkimista tai rahan säästämistä jotakin tavoitetta varten. Keskustelua tulevaisuudesta 

värittää positiivisuus ja myönteisyys.  

 

”Raha-asiana ovat ajan kanssa muuttuneet parempaan suuntaan, olen 

saanut velkani ja velvoitteeni hoidettua ja ostettua ruokaa ja joskus 

vaatteitakin.” (kirjoittaja B) 

 

”… onnistunut rakentamaan tulevaisuutta opiskelemalla itselleni 

ammatin… Olen etsinyt töitä ja uskon saavani niitä siinä hetkessä, kun 

valmistun.” (keskustelu 31) 

 

 

”Elikkäs siis että säästöä pitäisi saada jemmatilille kertymään hyvää päivää 

varten, oli se sitten ulkomaan reissuu, omaan asuntoon sijoittamista 

hamassa tulevaisuudessa tai eläkkeelle jäämistä ennen aikojaan. (keskustelu 

26) 

 

”Tämän hetkinen tilanne ei ole missään nimessä hyvä, mutta hitaasti päivä 

kerrallaan se paranee.” (keskustelu 20) 

 

Sekä kirjoituksissa ja vertaiskeskusteluissa välittyi halu kirjata konkreettisesti näkyviin se 

tilanne, mihin pelaaminen oli johtanut. Toisaalta haluttiin myös kertoa omasta edistymisestä, 
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miten elämää oli saatu enemmän hallintaan, miten pelaamattomuus oli onnistunut esimerkiksi 

luettelemalla pelaamattomat päivät. Kirjoittaminen jäsensi pelaajalle omaa tilannetta ja auttoi 

seuraamaan oman elämän haltuunottoa konkreettisella tavalla. Onnistuakseen päiväkirja ja 

muu kirjoittaminen vaatii rehellisyyttä ensisijaisesti itselle. Kuten aiemmin tässä 

tutkimuksessa on todettu, ongelmapelaajat ovat tuoneet esille itsensä ja muiden pettämisen ja 

valehtelemisen olevan osa ongelmapelaamisesta johtuvaa ongelmavyyhteä.  

 

”Yritän kommentoida joka päivä edes lyhyesti tähän ketjuun päivittäiset 

pelit ja pelaamattomuudet.” (kirjoittaja D) 

 

”Ajattelin, että tänne voisin vaikka ihan itseäni varten alkaa pitämään 

jonkinlaista pelipäiväkirjaa, jos se vaikka auttaisi pitämään kurissa 

pelaamiseni…” (keskustelu 28)  

 

”Nyt olen ollut neljä päivää pelaamatta ja todella uskon jo voivani 

lopettaa... Vaikka minulla onkin jo usko siihen, että mun ei ole mikään 

pakko pelata, päätin silti tehdä päiväkirjan tänne, jotta saisin seurattua 

tilannettani helpommin.” (keskustelu 24) 
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7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA YHTEENVETO 

   

7.1 Laatu ja luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen 

myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline. Tutkija on tutkimuksensa 

pääasiallinen luotettavuuden kriteeri ja luotettavuuden arviointi koskee koko 

tutkimusprosessia. Tutkijan on tarkistettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja 

tulkintansa tutkittavien käsityksiä. Tutkijan omien ennakkokäsitysten huomioiminen tuo 

tutkimukseen varmuutta. Toisista vastaavista tutkimuksista saadaan tukea tehdyille 

tulkinnoille. (Eskola & Suoranta 2000, 210-212.) Laadullista tutkimusta voidaan luonnehtia 

prosessiksi, jossa tutkimusprosessin edetessä aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat 

kehittyvät tutkija tietoisuudessa. Tutkimustehtävää tai aineistonkeruuta koskevat ratkaisut 

voivat muotoutua vähitellen tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi 2007, 79.) 

 

Eskolan ja Suorannan (2000, 212) mukaan ”realistisessa luotettavuusnäkemyksessä on 

kysymys siitä, kuinka pätevästi tutkimustekstissä kuvataan tutkittua kohdetta. Tärkeätä olisi 

pyrkiä tutkimustekstissä kertomaan mahdollisimman tarkasti siitä, mitä aineistonkeräyksessä 

ja sen jälkeen on tapahtunut.” Aineiston tulkinnan katsotaan olevan luotettavaa silloin, kun se 

ei sisällä ristiriitaisuuksia eikä perustu satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Lisäksi tulisi 

kiinnittää huomiota analyysin arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. Lukija tulisi pystyä 

seuraamaan tutkijan päättelyä. (Eskola & Suoranta 2000, 215-216.)  

 

Tutkimuksen pätevyys on perusteltava teorian muodostamisen yhteydessä. Tutkimus ei ole 

pätevä, jos se ei vastaa asetettuihin kysymyksiin eikä vastaa hyvin tutkimuskohdetta. 

Keskeinen ominaisuus laadullisessa tutkimuksessa on pätevyys: yleistykset, joita 

tutkimuksessa tehdään sekä esitetään tutkimuksen tuloksina edellyttävät tutkimuksen kulun ja 

saatujen päätelmien perustelemista tematisoituun kokonaisuuteen. (Varto 1992, 103.) 

Kvalitatiivinen tutkimusprosessi etenee tutkimusaineiston ehdoilla. Kiviniemi (2007, 70-71) 

on kuvannut laadullista tutkimusta oppimisen prosessina, jossa tutkimuksen eri elementit -

esimerkiksi tutkimustehtävä, teorianmuodostus, aineistonkeruu ja aineiston analyysi -  

limittyvät toisiinsa, kehittyvät ja muototutuvat tutkimuksen edetessä. Tutkijan tulee tiedostaa 
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oman tietoisuutensa kehittyminen ja omata valmiuksia tarvittaessa tutkimustehtävän 

jalostamiseen ja uudelleenarviointiin aineistonkeruussa. Kiviniemi luonnehtii laadullista 

tutkimusta ”jatkuvaksi päätöksentekotilanteeksi tai ongelmanratkaisusarjaksi”. Alasuutarin 

(1989) näkemyksen mukaan tutkina voi nähdä eräänlaisena salapoliisina, jolle tutkittavan 

ilmiön arvoitus selkiytyy ja kirkastuu vähitellen johtolankoja ratkovan työskentelyn edetessä. 

Tutkijan tulee olla tietoinen omasta tutkijan roolistaan, ja että tämä rooli voi vaikututtaa 

saatavaan tietoon jo tietojen keräysvaiheessa, ja että on kyse tutkijan tulkinnoista tutkijana 

sekä hänen käsitteistöstään, johon tutkija yrittää sovittaa tutkittavien käsitteistöä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 189.)  

 

Tutkimukseni tulos ei ole ristiriidassa aiempien riippuvuustutkimusten kanssa ja sen voi hyvin 

soveltaa arkitietoonkin sopivaksi. Tutkimusaineisto oli aito aineiston koostuessa kirjoittajien 

omista kokemuksista sekä vertaiskeskusteluista. Tutkimusmenetelmien ja analysoinnin tukena 

käytin alojensa asiantuntijoiden kirjoittamasta kirjallisuudesta. Aineistoni on tuotettu juuri 

tietyllä  hetkellä tutkittavieni elämässä. Tutkittavat konstruoivat elämäänsä ja jokin toinen 

aineisto tai aineiston otto hetki voisi tuottaa toisenlaisen tuloksen ja tiedon. 

 

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan 

ihmiset rakentavat todellisuutta ja antavat sille merkityksiä vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Kielenkäyttö on toimintaa, jolla on seurauksia. (Burr 2003, 4-62; Jokinen & Suoninen 

2000, 7.) Tutkijana oma toimintani, käyttämäni kieli sekä tekemäni johtopäätöksen ja 

tulkinnat eivät ole merkityksettömiä, vaan tutkimukseni kautta olen ollut osaltani 

rakentamassa sosiaalista todellisuutta ja merkityksellistämässä sitä. Tutkimalla 

ongelmapelaamista olen pyrkinyt nostamaan esiin ongelmapelaajiksi itsensä määrittelevien 

kokemuksia ja määrittelyjä itsestään ja identiteetistään. Peliriippuvuus on osa yhteisesti 

jakamaamme todellisuutta. Ikävät asiat eivät katoa ja lakkaa olemasta, vaikka niistä 

puhuminen lopetettaisiin. On tärkeää tiedostaa paitsi yksilöiden tasolla myös laajemmin 

yhteiskunnallisesti ongelmapelaajien kokemukset ja ongelmapelaamisen seuraukset.  

Ongelmaa ei voi ratkaista, mikäli sitä ei ensin tiedosteta olemassa olevaksi. Analyysini ja 

johtopäätökseni ovat kauttani suodattunutta tulkintaa ongelmapelaajien antamista 

merkityksistä ja kokemuksista. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan mikään tulkinta ei ole 

välttämättä toista parempi (Burr 2003, 1-4). Aineistoni on mielestäni hyvälaatuista, koska se 

on tutkittavien oma-aloitteisesti tuottamaan, heidän valitsemassaan ajassa ja paikassa. 

Vertaispalstakirjoituksissa ongelmapelaajat ovat tuottaneet tekstin itse ilman, että olisin heitä 
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mitenkään ohjannut. Neljää kirjoituspyyntööni vastannutta ohjeisti kirjoituspyyntö, jonka 

tarkoituksena oli auttaa kirjoittajaa pääsemään alkuun kirjoitustyössä sekä antamaan tietyt 

vähimmäisraamit kirjoitukselle; kirjoituksissa asioiden rajaaminen ja esille nostaminen jäi 

täysin kirjoittajille itselleen. Uskon, että vastaaviin tuloksiin kuin mihin minä olen 

tutkimukseni analyysissä päätynyt, päätyisivät muutkin henkilöt analyysiäni arvioidessaan. 

Tutkimukseni on siis kuitenkin vain minun tekemääni tulkintaa, mutta uskon sen omalta 

osaltaan nostavan käsittelemiäni teemoja enemmän tietoisuuteen ja antaa virikkeitä 

pohdinnoille alalla työskenteleville ja mahdollisesti myös päättäjätahoille.   

 

 

7.2 Yhteenveto 

 

 

Keskityin tutkimuksessani tarkastelemaan ongelmapelaamisen aiheuttamia sosiaalisia 

haittoja, taustalla olevia mahdollisia syitä pelaamiseen sekä ongelmapelaajan identiteettiä 

vertaiskeskustelujen ja ongelmapelaajien kirjoitusten kautta. Tarkastelunäkökulma painottui 

peliongelman aiheuttamiin ongelmiin arjen elämässä toisin sanoen sosiaaliseen ulottuvuuteen 

ja siihen, mitä pelaamisen mukanaan tuomat sosiaaliset ongelmat ovat olleet ja miten ne ovat 

arjessa näyttäytyneet. Pyrin tuomaan esiin tutkittavien ajatuksia ja tunteita ja heidän 

tulkintaansa identiteetistään (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 180).  Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa korostuu sosiaalisten ilmiöiden merkityksellinen luonne. Tämä tulee ottaa 

huomioon kuvatessa, tulkittaessa tai selitettäessä näitä ilmiöitä. 

 

  Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä halusin selvittää, miten ongelmapelaajat selittävät 

ongelmapelaamiseensa johtaneita syitä sosiaalisesta näkökulmasta. Ensimmäiset 

pelikokemukset ovat usein jo varhain ja tapahtuvat pienillä panoksilla hedelmäpeleihin.  

Pelaaminen alkaa usein kokeilusta ja satunnaisista kolikoista peliautomaatteihin. (vrt. Poteri 

& Tourunen 1995, 17.) Voiton tavoittelu ja halu voittaa rahaa koettiin tärkeiksi pelaamista 

edistäviksi tekijöiksi. Ongelmapelaajiksi itsensä kokevilla on varsin usein myös jokin muu 

riippuvuus kuten alkoholiriippuvuus. Mielonen ja Tiitinen ovat tutkimuksessaan (1999) 

ongelmapelaamiseen johtaneista syistä nostaneet esille kolme teemaa: voiton tavoittelu, muu 

riippuvuus ja ulkoinen vaikute pelaamiseen.   
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 Pelaaminen nähdään yhteiskunnassa hyväksyttävänä niin kauan kuin se yhteisöllisyyttä 

tarjoavana muotona ei ylitä yhteisesti sovittuja normeja ja sääntöjä eikä näyttäydy ongelmia 

tuottavana toimintana. Pelaamisen muodostuessa ongelmaksi on ylitetty raja, jossa oman 

elämän ja arjen hallinta on karannut tai karkaamassa käsistä. Kokonaisuutta on vaikea 

hahmottaa rahapulan muodostuessa elämää hallitsevaksi ja pelaamisen mahdollistaminen 

itsetarkoitukseksi. Lainsäädännön kautta on pyritty asettamaan pelaamiselle raamit. 

Esimerkiksi vuonna 2010 uudistettu Arpajaislaki määrittelee pelaamisen ikärajaa ja 

mainontaa. Laki ei kuitenkaan ole kykenevä tuottamaan ihmisten välille ymmärrystä, 

välittämistä tai huolenpitoa. Laki määrittelee rajoja, joita ei saa ylittää omatunnon kertoessa, 

mikä on ihmisen velvollisuus toista kohtaan.  

  

 Vertaiskeskusteluissa ja kirjoituksissa tutkittavat toivat esille toivettaan siitä, että 

ongelmapelaamisesta vapautuessaan he tulisivat taas rationaaliksi ja järkeviksi ihmisiksi, 

jotka pystyivät itsenäiseen päätöksentekoon itsetunnon ja itsearvostuksen kasvaessa.  Ihminen 

sosiaalisena olentona on rationaalinen ja arvovalintoihin kykenevä. Hän voi järkiperäisesti ja 

kriittisesti tutkia omaa asemaansa ja omien tekojensa seurauksia omassa ja läheistensä 

elämässä. Arvojen perusta on itsearvostuksessa. Jos ei kunnioita itseään, on vaikea 

kunnioittaa muitakaan. Moraalinen oivallus ja teko syntyvät ennen kaikkea siitä, että ihminen 

oman eläytymisensä kautta koskettaa toisen ihmisen kokemusta. Yhteiskunnallisessa 

prosessissa eettisyys ilmenee arvoja ja valintoja koskettavana keskusteluna, jossa oma 

kokemuksemme ja ajattelumme heijastuu toisten kokemukseen ja ajatteluun. (Lindqvist 2003, 

49-70.) 

 

 Talcott Parsonsin (1967) yhteiskunnan kontrolliteorian mukaan sosiaaliset normit ja yhteisön 

jäsenten kontrolli toisiaan kohtaan pitävät koossa yhteiskuntaa. Ongelmapelaaminen koetaan 

usein itse aiheutetuksi ongelmaksi. Ihmisen kuuluu huolehtia toimeentulostaan, itsestään ja 

perheestään. Ristiriita suhteessa omaan toimintaan ja yhteisön normeihin, sääntöihin ja 

moraaliin tekee ymmärrettäväksi ongelmapelaajien kokemaa häpeää, itseinhoa ja 

tulevaisuuden näköalojen kapeutumista. Riikka Korkiamäki (2008, 189) toteaa yhteisen 

ymmärryksen kielellisistä merkityksistä ja toiminnan tavoista vahvistavan yhteenkuuluvuutta 

ja samalla rajaa sisäänpääsyä. Internetin keskustelupalsta toimii ongelmapelaajien jakamana 

vertaisyhteisönä, jossa on mahdollista saada osakseen luottamusta, tukea ja osallisuutta jaetun 

ymmärryksen ja yhteisen kokemuksen kautta.  
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 Yhteisöllisenä voimavarana toimiva keskustelupalsta tarjoaa sosiaalisia suhteita ja niihin 

liittyviä resursseja. Internetin keskustelupalstan toimiminen vertaispalstana korostaa aikaan ja 

paikkaan liittyviä, kontekstisidonnaisia tekijöitä. Ongelmapelaajien elämä sosiaalisissa 

suhteissa ja taloudellisessa tilanteessa toistuu samankaltaisena ihmissuhteiden 

kuormittumisena ja taloudellisen tilanteen heikkenemisen rajoittaessa arjen mahdollisuuksia. 

Vertaiskeskusteluun osallistuminen ajoittuu kunkin ongelmapelaajan itsensä kokemaan 

tiettyyn kohtaan pelihistoriassa, jossa itse on jo vaikea nähdä ulospääsyä. On tarve jakaa 

kokemuksia ja tulla tuetuksi ja autetuksi.  Vertaispalstalta saatu tuki ja apu voi toimia 

yhteisöllisen sosiaalisen kontrollin tavoin, vaikka ongelmapelaaja ei kokisikaan tulleensa 

kontrolloiduksi. (vrt. Ellonen 2008, 157-158.)  

  

Ongelmapelaaminen vei paljon aikaa perheeltä, ihmissuhteilta, työltä, vapaa-ajasta ja 

harrastuksilta. Tästä seurasi ongelmia parisuhteessa, sosiaalisissa suhteissa. taloudellisessa 

tilanteessa ja työpaikalla. Ihmissuhteita rasitti usein toistuva rahanlainaaminen, salailu, 

valehteleminen ja luottamuksen menettäminen. Tästä aiheutui monia negatiivisia tunteita itseä 

kohtaan, mikä vaikutti itsetuntoon ja kykyyn selvitellä asioita. Taloudelliseen ahdinkoon 

ajauduttiin vähitellen, kun käytettävissä olevien varojen sijoitettiin pelaamiseen laskujen 

maksamisen ja ylipäätään elämisen menoista huolehtimisen sijaan. Maksukyvyn vajetta 

paikattiin pikavipein, lainoin ja jopa varastamalla. Pahimmillaan kierre päättyi opiskelu- tai 

työpaikan menettämiseen.  

 

Ongelmapelaajien antamia selityksiä pelaamiselleen oli usein ensimmäisenä unelma suuresta 

voitosta, jolla voisi ratkaista erilaisia arjen ongelmia. Selityksiä haettiin lapsuudesta sekä 

vanhempi-lapsi –suhteesta ja jännityksen kokemisesta. Erilaiset suuret elämänmuutokset, 

kuten läheisen kuolema, tukivat pelaamisen jatkumista, samoin läheisen esimerkki. (vrt. 

Mielonen & Tiitinen 1999.) Tietyllä tavalla pelaamisella paikattiin syntyneitä tunnetyhjiöitä. 

Pelaaminen tuottaa mielihyvää onnistumisen hetkellä sekä pelaamista odottaessa. Peli 

vangitsee täydellisenä uppoutumisena itse pelihetkellä että peliajatuksina muulloin. Näin 

pelitodellisuudesta on vaikea vapautua, vaikka tajuaisikin sen tuhoavuuden. (Lund 2010, 89-

91.) 

 

Sekä kirjoituksista että vertaispalstan keskusteluista tuli esille, että peliriippuvuudesta 

puhuminen koettiin erityisen tärkeänä, vaikka asian esille ottaminen ja asiasta puhuminen 

ylipäätään koettiin vaikeana (esim. Pajula 2004).  Rahapeliongelmasta ei puhuta, minkä tähden 
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ongelma monesti yllättää. Rahapeliongelmaa ei tunnisteta eikä ymmärretä, joten ongelma jää 

hoitamatta. Rahapeliongelma johtaa umpikujaan, joka on usein taloudellinen, monesti 

sosiaalinen ja lähes aina itsetuntoa ja minäkäsitystä rapauttava. Ongelmapelaaja häpeää ja 

salailee pelaamistaan, valehtelee ja elää kaksoiselämää. Hän ei osaa jäsentää omaa 

peliongelmaansa eivätkä läheiset, ammatilliset tai kulttuuriset mallit auta häntä. (Lund 2010 , 

9-10.) 

 

Varsin usein kertominen ongelmasta ei tapahtunut vapaaehtoisesti, vaan oli jo edetty 

pakkotilanteeseen joko asian tullessa ilmi tai taloudellisen tilanteen pakottamana. Perhe ja muut 

läheiset koettiin tärkeinä, mutta heistä ei kerrottu kovin laajasti. Lähinnä tyydyttiin toteamaan, 

että on parisuhde tai on lapsia tai yhteydenotosta vanhempiin. Ongelmapelaamisen 

vaikutuksista läheisiin maininnat olivat myös melko vähäisiä. Painopiste oli ongelmapelaajassa 

itsessään ja hänen pyrkimyksissään hakea tukea ja apua, sekä pyrkimyksissä päästä eroon 

pelaamisesta ja saada elämä taas kantamaan ja asiat selvitettyä. Vertaiskeskusteluissa painottui 

näkemys siitä, että muutos lähtee itsestä ja vaatii oman halun käyttäytyminen muuttamiseen. 

Katja Kuusisto (2010, 8-9, 19) toteaa väitöskirjassaan, että päihdeongelmassa toipumisessa 

toipumisreittien valinnassa on yhteisiä piirteitä, vaikka toipuminen on yksilöllistä ja siihen 

liittyy halu toipua ja elämän dissonanssit. Toipuminen on yksilöllinen, omiin sisäisiin 

merkityksen antoihin liittyvä prosessi, sillä toipuminen koostuu moninaisista asioista. 

Kasautuvat ongelmat herättävät ihmisen muutoshalukkuuden.  

 

Teresa Taskisen (2007) pro gradu –tutkimuksen kirjoitelma-aineiston perusteella 

ongelmapelaaminen voidaan nähdä ainakin osittain prosessina. Nämä prosessit ovat kuitenkin 

yksilöllisiä ja toisistaan poikkeavia.  Mari Pajulan (2004) gradututkimuksessa nähtiin 

peliongelmaisen läheisenä oleminen samoin prosessina. Esimerkiksi Lasse Murto ja Jorma 

Niemelä (1993, 38) pitivät tutkimuksensa alkuolettamuksena pelaamisen prosessiluonnetta, 

mutta heidän tekemiensä haastattelujen perusteella oletus ei täysin toteutunut.  

 

Millerin ja Rollnick (1991) kehittivät muutosvaihemallin tutkiessaan motivoivan haastattelun 

menetelmän vaikututtavuutta päihdeongelmasta toipumisessa. Kyseinen malli sopii 

kuvantamaan päihderiippuvuudesta toipumista myös peliriippuvuudesta toipumista. 
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Miller, William, R. & Rollnick, Stephen 1991. Motivational Interviewing. 

 

Tutkimuksessa aineiston perusteella pelihistoria näyttäytyi luonteeltaan prosessinomaisena. 

Aineistosta kävi ilmi, että ongelmapelaaja saattoi harkita pelaamisen lopettamista useaan eri 

kertaan ajatuksen tasolla.  Tarvittiin useimmiten useita yrityksiä ja erehdyksiä ennen kuin 

varsinaisesti edettiin ns. valmisteluvaiheeseen ja etsimään keinoja toimintatavan ja 

käyttäytymisen muuttamiseen. Joillekin esimerkiksi vertaispalstalle kirjoittaminen tai 

yhteydenotto A-klinikalle oli valmistautumista uudenlaisiin arvoihin ja elämään ilman 

pelaamista.  Oman toiminnan muuttuminen, esimerkiksi pelitilien sulkeminen tai uuden 

harrastuksen löytyminen, toimivat palaamattomuutta tukevana toimintana. Harva onnistui 

pelaamattomuudessaan ensi yrittämällä, vaan retkahduksia tapahtui. Retkahduksen kautta 

palattiin prosessin alkuun ja uuteen yritykseen. Haastavin vaihe voi arjessa muodostuakin 

juuri ylläpitovaiheesta, jossa pitäisi pelaamisen lopettamisen jättämä tyhjiö täyttää 

uudenlaisella toiminnalla ja tekemisellä, sekä ihmissuhteista ja taloudellisesta tilanteesta 

vastuunotolla rakentaa uudenlaista elämänmuotoa. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vertaispalstakeskusteluissa haluttiin jakaa omaa tilannetta toisen 

vastaavassa tilanteessa olevan kanssa sekä suoranaisesti pyytää neuvoja, miten omasta 
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tilanteesta voisi selvitä tai miten tulisi toimia. Vertaispalstalle kirjoittaminen, samoin kuin 

kirjoittaminen vastauksena kirjoituspyyntöön, siis auttaa kirjoittajaa ymmärtämään itseään ja 

ongelmiaan, selvittämään ajatuksiaan ja antaa mahdollisuuden löytää toimintatapoja erilaisiin 

tilanteisiin. Rahan teema oli vallitseva vertaiskeskusteluissa. Vertaispalstalle kirjoittamisen 

ajateltiin myös auttavan ja tukevan pelaamattomuuspäätöksessä, kun omasta tilanteesta saattoi 

raportoida niin usein kuin koki tarvetta.  Lisäksi tutkimuksen perusteella vertaispalsta 

näyttäisi olevan yksi identiteetin uudelleen rakentamisen paikka ja väline. Vertaiskeskustelu 

mahdollistaa tasavertaisuuden, hyväksytyksi tulemisen ja voimaantumisen kokemukset, mikä 

tukee identiteetin uudelleen määrittelyä. Satu Takala on gradu–tutkielmassaan tuonut esille 

vertaispalstan ainutlaatuisena paikkana keskusteluille juuri ryhmän elämäntilanteiden 

samankaltaisuus. Omat kokemukset auttavat kiinni erilaisuuden ymmärtämiseen. (Takala, 

2009, 28-29.) 

 

Tutkin ongelmapelaajien identiteettejä sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Tästä 

johtuen saatoin tarkastella itseymmärrystä kielellisesti rakentuvana ilmiönä. (Burr 1995) En 

pyrkinyt tavoittamaan identiteetin olemusta sinänsä, vaan pyrin tarkastelemaan identiteetin 

rakentumista sosiaalisesti ja kontekstisidonnaisesti vertaispalstan ja ongelmapelaajien 

tuottamien kirjoitusten dialogeissa. Näin tarkastelun kohteena olivat ne merkitykset, joita 

itsestä puhuminen näissä kirjoituksissa sai. Kirjoitusten kautta olen halunnut kuulla 

ongelmapelaajien kuvauksia pelaamisestaan ja antaa heille mahdollisuuden saada äänensä 

kuuluville. Ongelmapelaaminen aiheuttaa pelaajalle itselleen monitahoisia ja monisyisiä 

ongelmia, joiden selvittelyssä monesti läheiset ja ystävät ovat mukana. Pelaamiseen liittyy 

usein häpeän, itseinhon, vihan ja toivottomuuden tunteita. 

 

Kath Woodward (2004) tuo esille, miten ihmisen identiteetti on tuotettu hänen itse itselleen 

omaksumisen identiteettien ja toisten ulkoapäin tarjoamien identiteettien välisissä 

keskusteluissa. Tutkimuksessani ongelmapelaajat miettivät identiteettiään suhteessa muihin ja 

suhteessa yhteiskunnassa hyväksyttävinä pidettyihin tapoihin toimia. Tämä tuli esille itse 

omaksutun identiteetin ja ulkopäin tarjotun identiteetin välisissä neuvotteluissa aineistossani 

esimerkiksi metaforina (”tyhjätasku”, ”loppuun ajettu”, ”hyvä äiti” ja ”normaali ihminen”).  

 

Stuart Hall (1999, 23) toteaa, että ihmisellä on aina myös keskenään ristiriitaisia identiteettejä. 

Tutkimuksen aineistossa keskenään ristiriitaiset identiteetit olivat ongelmapelaajan identiteetti 

ja yleisesti normatiivisesti hyväksytty identiteetti. Ongelmapelaaja tuhoaa pelaamisellaan 
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ihmissuhteensa, terveytensä ja taloutensa omalla hallitsemattomalla käyttäytymisellään 

(salailu, valehtelu, jatkuva rahan lainaaminen). ”Normaali ihminen”  huolehtii perheestään ja 

raha-asioistaan, on rehellinen ja kykenee hallitsemaan käytöstään. Kirsi Juhila (2004, 24) 

nimittää ulkoapäin tarjottuja identiteettejä, joihin liitetään negatiivisia ominaisuuksia, 

leimatuiksi identiteeteiksi. Ongelmapelaajan identiteetti sinällään koetaan negatiivisena ja 

siihen liitetään sosiaalisten ongelmien ominaisuuksia. Juhila (2004, 29) puhuu myös 

identiteettien neuvoteltavuudesta. Ihmisten on mahdollista kyseenalaistaa vakiintuneita 

identiteettejä, koska identiteetit eivät ole pysyviä vaan merkityssisältöjensä suhteen koko ajan 

muuttuvia. Juhila nimeää leimattujen identiteettien ja vallitsevien identiteettien 

kyseenalaistamisen vastapuheeksi, jossa henkilö ei ota vastaa identiteettejä, joita hänelle 

ulkoapäin tarjotaan vaan kyseenalaistaa sitä. Tutkimuksessa tutkittavat halusivat 

kyseenalaistaa ongelmapelaajan identiteetin esimerkiksi tuottamalla puhetta työnteosta ja 

laskujen maksamisesta ajallaan. 

 

Tuula Helne (2002) on tutkimuksessaan esitellyt toiseuden käsitteen monimuotoisuutta 

lähinnä ranskalaisen kirjallisuuden kautta ja liittänyt tarkastelunsa syrjäytymisestä käytyyn 

keskusteluun, mikä on tuottanut osaltaan kuvaa toiseudesta. Syrjäytymis-sana osoittaa 

kohteensa muiksi, toisiksi. Helne toteaa: ”On väitetty, että jo sana toinen on varsinkin 

yksikkömuodossa ranskan kielessä halventava.” (Emt., 117) Myös suomen kielen sana toiset 

viittaa erilaisuuteen, ei-hyväksyttävyyteen sekä alempana olevaan. Anna Kulmala toteaa 

väitöskirjassaan (2006, 71), että ”vaikuttaa myös siltä, että toiseuden tilaan tai paikkaan ei 

ole ihmisen itsensä kokonaan hallittavissa”. Tutkimuksessani ongelmapelaajat tuottivat 

toiseuspuhetta itsestään kuvaamalla itseään esimerkiksi ”heikoksi ihmiseksi”, ”normaali 

iloinen nuori mies muuttui…”, ”loppuun ajettu” ja ”tyhjätasku”.  Toiseuden tilaan 

joutuminen ei ollutkaan kokonaan henkilön itsensä hallinnassa, vaan kuten yksi kirjoittajista 

totesi: ”Äitini mielestä minun koulunkäyntini… vei perheen kaikki rahat maksuineen. Äitini 

toivoi minusta karjakkoa.” Kirjoittaja oli rakentanut identiteettiään koulutuksen, työn ja uran 

kautta ja toivoi selvittävänsä talousasiansa siten, että voisi taas luottaa itseensä ja totesi 

”haluan rationaaliseksi ihmiseksi…”.  

 

Toiseus ilmaisee omaa kokemuksellista suhdetta esimerkiksi toisiin ihmisiin, ihmisryhmiin ja 

yhteiskuntaan. Poikkeaminen normaalista ohjaa ihmistä toiseuden kokemukseen. 

Ongelmapelaajien suhde läheisiin muuttui monesti rahanlainaamisen, valehtelun ja 

luottamuksen menettämisen vuoksi. Itseä peilattiin suhteessa muihin ihmisryhmiin 
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(esimerkiksi toteamus ”toivoisin voivani olla vielä joku päivä heille kunnon äiti”) sekä 

ympäröivään yhteiskuntaan ja siinä vallitsevaan normistoon (esimerkiksi toteamus ”olen 

saanut velkani ja velvoitteeni hoidettua”), mikä nousi myös identiteettien välisissä 

vuoropuheluissa esiin. Julkisessa puheessa vahvana olevat teemat pakottavat marginaalissa 

elävät ihmiset ottamaan kantaa ja kommentoimaan itseään ja omaa elämäänsä suhteessa 

esimerkiksi erilaisuuteen ja normaaliuteen (Juhila 2004). Ongelmapelaajat joutuvat ottamaan 

kantaa peliongelmaansa sekä kommentoimaan itseään ja elämäänsä suhteessa muihin 

vertaiskeskusteluissa ja kirjoituksissaan. Julkisessa puheessa vahvoina olevat teemat, kuten 

työ, taloudellinen toimeentulo, terveys ja ihmissuhteet, toimivat välineinä prosessissa, jossa 

ihminen suhteuttaa itseään ympärillään olevaan (vrt. Kulmala 2006, 71-72).  Kertoessaan 

itsestään ongelmapelaajat peilasivat ja asettivat itsensä suhteeseen muun muassa näihin 

asioihin. Selviytyäkseen ongelmapelaajan tulee olla valmis uuteen alkuun ja uuden 

arvomaailman rakentamiseen, ottamaan vastuuta itsestään ja etsimään uusia mielenkiinnon 

kohteita pelaamisen jälkeen.  
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8  POHDINTA 

 

Peliriippuvuuden tutkimus on verrattain uusi, mutta kasvava tutkimusalue. Riippuvuuden 

syntyyn vaikuttavat eri tekijät ja nämä myös vaihtelevat yksilöstä ja ihmisryhmästä toiseen. 

Ennen tutkimustyöhön ryhtymistäni luin ongelmapelaamiseen liittyvää kirjallisuutta ja 

lehtiartikkeleita. Huomasin, että kyse on hyvin monisyisestä ja monitahoisesta ongelmasta. 

Ongelmapelaaminen tuo varsin moninaisia ongelmia pelaajan fyysiseen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja taloudelliseen selviytymiseen. Tämän ymmärtäminen on 

mielestäni tärkeää pohdittaessa keinoja ongelmapelaajien auttamiseksi. Itselleni on ollut 

uudenlaisen ymmärryksen paikka se, että riippuvuussuhde voi syntyä mihin tahansa ja 

ongelmapelaamisen vaikutukset ulottuvat paitsi pelaajiin itseensä myös heidän läheisiinsä 

usein raskaalla tavalla. Ei ole yksiselitteisen selvää, onko peliriippuvuus sairaus vai 

enemmänkin sosiaalinen ongelma.  

 

Toivoisin, että peliongelmasta käynnistyisi enenevässä määrin yhteiskunnassamme avoin 

keskustelu. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja asennoitumista palvelujärjestelmiä kehitettäessä 

ja uudistettaessa. Ongelmapelaamista voi olla vaikea havaita ulkopuolisena. Tähän vaikuttaa 

varmasti se, että peliongelmaa esiintyy ikään ja sukupuoleen katsomatta kaikissa 

sosioekonomisissa ryhmissä, vaikkakin miehillä peliongelmia esiintyy tutkimusten mukaan 

jonkin verran enemmän kuin naisilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä peliongelmien 

käsittelyä vaikeuttaa tunnusmerkkien puuttuminen (kuten esimerkiksi runsaaseen 

alkoholinkäyttöön liittyvät terveyshaitat). Ongelmapelaamisen kulttuuriin kuuluu salailu ja 

valehtelu, mikä vaikeuttaa ongelman esiintuloa ja suhteita läheisiin. Pelaajan yksiköllinen 

kuntoutus ja hoito asettavat moninaisia haasteita palvelujärjestelmille ja niissä 

työskenteleville. Koen tärkeänä, että sosiaalityön kentälle saataisiin koulutuksessa ja 

sosiaalityön yksiköissä tietoa peliongelmaan liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta ja 

problematiikasta. Jotta pystyy työntekijänä ohjaamaan asiakasta sopiviin palveluihin, tulee 

olla tuntemusta palveluverkostosta ja sen toiminnasta sekä erilaisista vaihtoehdoista. 

Esimerkiksi sosiaalityön yksiköissä voisi olla perehdyttämiskansiossa opas myös 

ongelmapelaamisesta. Monesti olen käytännössä joutunut huomaamaan, että 

ongelmapelaamiseen liittyvät haasteet ohitetaan toteamuksella riippuvuus kuin riippuvuus. 

Päihdeongelmaisille on jo luotu koko maan kattava hoito- ja kuntoutusjärjestelmä, 

ongelmapelaajille järjestelmää ollaan luomassa vähitellen.  
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Peliongelmien ehkäisemiseen ollaan Suomessa vasta heräämässä. Ongelmapelaamista selittävä 

sairausnäkökulma antaa ongelmaan liian yksipuolisen selityksen, mutta on ongelmapelaajan 

näkökulmasta katsottuna ymmärrettävä.  On helpompaa hyväksyä ja tulla hyväksytyksi, kun 

ongelman voi nimetä sairaudeksi. Mielestäni ongelmapelaamista tulisi tarkastella 

kokonaisvaltaisesti, koska taustalla vaikuttavat mitä moninaisemmat syyt ja seuraukset. 

Ihminen tulisi siis nähdä psyykkis-fyysis-sosiaalisena olentona, joka toimii osana 

ympäristöään. Palveluverkostossa tämä edellyttää eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja 

yhteistä sitoutumista palvelujen kehittämistyöhön yli hallintokuntien. Valmista 

hoitojärjestelmää peliongelmaisia varten ei toistaiseksi ole olemassa.  

 

Pelihaittojen ehkäisy ja hoito ovat jääneet jälkeen, kun mietitään missä määrin pelit vetävät 

puoleensa yhä enemmän suomalaisia. Palveluiden rakentamiseen patistavat kuitenkin EU ja 

keväällä 2010 uudistettu arpajaislaki. Tarvittaisiin matalan kynnyksen avohoidon palveluita 

koko maan kattavasti. Peliongelmaisten hoitoon hakeutumisen aste on matala ja omaehtoinen 

toipuminen suhteellisen yleistä, joten myös erilaisten oma-apujärjestelmien kehittäminen on 

tärkeää. Omassa työssäni olen tavannut murrosikäisiä poikia, jotka käyttävät vapaa-aikansa 

tietokoneella pelaamiseen. Tästä seuraa ongelmia kotona, koulussa ja kaverisuhteissa. Olen 

kokenut, että pelkästään koulun tai/ja sosiaalitoimen/lastensuojelun keinoin ei juurikaan kyetä 

järjestämään näille nuorille heidän tarvitsemaansa tukea ja apua. Olen pohtinut, missä määrin 

näiden poikien kohdalla murrosiässä alkanut tiivis tietokonepelaaminen johtaa myöhemmin 

esimerkiksi rahapelien pelaamiseen.  

 

Peluuriin, peliongelmaisten auttavaan puhelimeen, tulevien puheluiden määrä on näyttäisi 

vakiintuneen noin 1000 puheluun vuodessa. Näistä noin 1000 puhelusta noin 70%:a tulee 

peliongelmaisilta itseltään, 26%:a heidän läheisiltään ja loput noin 4%:a muun muassa sosiaali- 

ja terveyspalveluiden työntekijöiltä. (Peluurin vuosiraportti 2010). Peluurin vuosiraportin 2010 

mukaan huoli naisten ja alle 15-vuotiaiden nettipelaamisesta on kasvussa. Velkaantuminen ja 

pikavippien otto on yleistä erityisesti nettipelaajilla.  

 

Ongelmapelaamista kuvaa tietynlainen syklisyys riippuen siitä, miten paljon aikaa ja rahaa on 

käytettävissä pelaamiseen, esimerkiksi palkkapäivinä pelaaminen on tiiviimpää hiljentyen 

välillä ja tiivistyen uudelleen seuraavana palkkapäivänä. Rahapelit tuottavat pelaajilleen 

jännitystä ja haaveita, mutta epäonninen pelaaminen voi johtaa taloudelliseen ahdinkoon tai 

pelin sitovuus voi aiheuttaa aikavajetta muussa elämässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
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(THL) tekemän tutkimuksen mukaan rahapelejä usein pelaavat tupakoivat päivittäin ja 

käyttävät liiallisesti alkoholia yleisemmin kuin muu väestö. Riippuvuuskierteestä 

ulospääseminen voi edellyttää jonkin pysäyttävän tapahtuman, usein jopa kriisiä. 

Tiedostaessaan oman vastuunsa ihminen joutuu kohtaamaan itsensä ja todellisuuden sellaisena 

kuin ne ovat. Kaunokirjallisuudessa ongelmapelaamista ovat kuvanneet esimerkiksi Poutiainen 

Rulettipäiväkirjassaan ja Dostojevski Pelureissaan. Rahapelaamisen paikka suomalaisessa 

yhteiskunnassa vaikuttaa vakaalta ja rahapelit kaiketi ovat tulleet jäädäkseen. Meillä on selvästi 

arvokeskustelun paikka siinä, mitä on rahapelien taustalla; onko se yksioikoisesti raha? 

  



72 
 

LÄHTEET  

 

Ahtiala, Päivi & Ruohonen, Kaisa (1998). ”Se oli sitä koko elämä”. Kokemuksia ja 

näkemyksiä huumeriippuvuudesta. Helsinki: Kirjayhtymä. 

 

Alasuutari, Pentti (1989) Erinomaista, rakas Watson: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. 

Helsinki: Hanki ja jää. 

 

Alasuutari, Pentti (1999) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 

 

Alasuutari, Pentti (2007) Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus. University Press. 

Helsinki: Gaudeamus. 

 

Arpajaislaki 23.11.2001/1047. 

 

Bauman, Zygmunt (1997) Sosiologinen ajattelu. Suom. Jyrki Vainonen. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Becker, Howard (1963) Outsiders: studies in the sociology of deviance. New York: Free Press 

of Glencoe. 

 

Berger, Peter, L. & Luckmann, Thomas (1995) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. 

Alkuperäinen teos The Social Construction on Reality (1966) Suomentanut ja toimittanut 

Vesa Raiskila. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Burr, Vivian (2003) Social Constructionism. London and New York: Routledge, 1-62. 

Coleman, James (1988) Social Capital in the Creasion of Human Capital. American Journal 

of Sociology 94, 95-130. 

 

Deaux, Kay (2000) Models, Meanings and Motivations. Teoksessa Capozza, D. & Brown, R. 

(toim.) Social Identity Process. London & Thousand Oaks & New Delhi: SAGE Publications. 

 

Dostojevski, Fjodor (2001) Pelurit. Suom. Juhani Konkka. Helsinki: Kirjayhtymä.  



73 
 

 

Durkheim, Émile (1974) Sociology and philosophy. Transl. by D.F. Pocock. New York: Free 

Press. 

 

Edwards, Derek (1998) The Relevant Thing about Her. Social Identity Categories in Use. 

Teoksessa Antaki, Charles & Widdicombe, Sue (toim.) Identities in Talk. London: SAGE 

Publications, 15-33. 

 

Ellonen, Noora & Korkiamäki, Riikka (2006) Sosiaalinen pääoma lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin resurssina. Analyysi sosiaalinen pääoma –käsitteen käytöstä kansainvälisessä 

lapsuus- ja nuorisotutkimuksessa. Teoksessa Hannele Forsberg ym. (toim.) Lapset ja 

sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. Jyväskylä: PS-kustannus, 

221-250. 

 

Ellonen, Noora (2008) Tuki ja kontrolli yhteisöllisenä resurssina. Vertaileva tutkimus nuorten 

lähiympäristöjen sosiaalisesta pääomasta. Teoksessa Roivainen, Irene, Nylund, Marianne, 

Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.) (2008) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai 

asiakkaan asialla? Juva: PS-Kustannus, 157-172. 

 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (2000). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Fonagy, Peter (2008) The mentalization-focused approach to social development. Teoksessa 

F.N. Busch (toim.) Mentalization. Theoretical considerations, research and clinical 

implications, 3-56. New York: The Analytic Press. 

 

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2001) Virtuaaliyhteisöllisyys ja langaton kommunikaatio – 

uhka ja mahdollisuus lapsille. Teoksessa Marjatta Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha 

(toim.) (2001) Lasten tietoyhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 193-206. 

 

Foucault, Michel (1980) The History of Sexuality. Volume I: An Introduction. New York: 

Vintage Books. 

 

Garfinkel, Harold (1967) Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 



74 
 

 

Gerden, Kenneth J. 1999. Invitation to Social Construction. London: Sage. 

 

Gergen, Kenneth J. & Gergen Mary M. (1983) Narratives of the Self. Teoksessa Theodore R. 

Sarbin & Karl E. Scheibe (toim.) Studies in Social Identity. New York: Praeger, 254-273. 

 

Giddens, Anthony (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 

Cambridge, U.K.: Polity Press. 

 

Giddens, Anthony (1995). Elämää jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa. Teoksessa  

Giesekus, Ulrich (1999). Kun riippuvuus ajaa umpikujaan. Miten auttaa päihderiippuvaista? 

Kauniainen: Perussanoma. 

 

Giesekus Ulrich (1999) Kun riippuvuus ajaa umpikujaan, Miten auttaa päihderiippuvaista? 

Kauniainen: Perussanoma. 

 

Gordon, Judith R. & Barrett, Kimberly (1993) The Codependency Movement: Issues of 

Context and Differentiation. Teoksessa Baer, John S. &. Marlatt, G. Alan & Robert J. 

McMahon, Robert J. (toim.) (1993). Addictive Behaviors Across the Life Span Prevention, 

Treatment and Policy Issues. Newbury Park, London, New Delhi: SAGE, 307-339. 

 

Grönfors, Martti (1985) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Juva: WSOY. 

 

Hall, Stuart (1999) Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen & Juha Herkman. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Halpern, David (2005) Social Capital. Campbridge: Polity Press. 

 

Harré, Rom (1998) The Singular Selg. An Introduction to Psychology of Personhood. 

London: Sage. 

 

Hautamäki, Antti (2005) Johdanto. Teoksessa  Hautamäki, Antti & Lehtonen, Tommi & 

Sihvola, Juha & Tuomi, Ilkka & Vaaranen, Heli & Veijola, Soile (2005) Yhteisöllisyyden 

paluu. Helsinki: Gaudeamus, 8-10, 31-59. 



75 
 

 

Hautaniemi, Petri (2004) Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 41. 

 

Hellsten, Tommy (1991) Virtahepo olohuoneessa. Läheisriippuvuus ja sisäisen lapsen 

kohtaaminen. Helsinki: Kirjapaja. 

 

Helne, Tuula (2002) Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes tutkimuksia n:0 123. Helsinki: Stakes. 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena (2001). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun idea ja 

käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2007) Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi. 

Hirvonen, Ari (2006) 

 

Huizinga, Johan (2000) Homo Ludens. A Study of the Play-Elementin Culture. London: 

Routledge & Kegan Paul.  

 

Hänninen, Sakari (1998) Johdanto. Teoksessa Sakari Hänninen (toim.) Missä on tässä? 

Saarijärvi: SoPhi, 5-15. 

 

Johansson, Thomas (2000) Social Psychology and Modernity. Buckingham: Open University 

Press. 

 

Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (2000) (toim.) Auttamistyö keskusteluina. Tutkimuksia 

sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 7. 

 

Jokinen, Arja, Suoninen Eero & Wahlström Jarl (2000) Miten tavoittaa auttamistyön ydintä? 

Teoksessa Arja Jokinen & Eero Suoninen (toim.) Auttamistyö keskusteluina. Tutkimuksia 

sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 33. 

 

Jones, Gerard (2002) Killing Monsters. Why Children Need Fantasy, Super Heroes, and 

Make-Believe Violence. New York: Basic Books. 



76 
 

 

Juhila, Kirsi (2004) Leimattu identiteetti ja vastapuhe. Teoksessa Arja Jokinen, Leena 

Huttunen,  & Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista 

marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 24, 29. 

 

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset 

tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino. 

 

Karma, Kai (1987) Käyttäytymistieteiden metodologian perusteet. 2. painos. Keuruu: Otava. 

 

Keltikangas-Järvinen, Liisa (1994) Hyvä itsetunto. Helsinki: WSOY. 

 

Kiviniemi, Kari (2007) Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Aaltola, Juhani & Valli, 

Raine (toim.) (2007) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

 

Korkiamäki, Riikka (2008) Surffailua arjessa. Tila, aika ja vuorovaikutus nuorten yhteisöllistä 

kuulumista jäsentämässä. Teoksessa Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki 

& Suvi Raitakari (toim.)  Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Juva: PS-

Kustannus, 173-192. 

 

Koski-Jännes, Anja (1998). Miten riippuvuus voitetaan. Helsinki: Otava. 

 

Koivula, Pasi (1997). Vapaaksi riippuvuuksista. Henkisen kasvun ja itsehypnoosin avulla irti 

viinasta, tupakasta, pelihimosta ja muista addiktioista. toim. Jorma Uusi-Rintakoski. 

Jyväskylä: Gummerus. 

 

Krok, Suvi (2008) Kerrostalonaapurusto yhteisöllisyyden kokemuksena. Teoksessa Irene 

Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki, & Suvi Raitakari (toim.) Yhteisöt ja 

sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Juva: PS-Kustannus, 193-207. 

 

Kurri, Katja (2005) The Invisible Moral Order. Agency, Accountability and Responsibility in 

Therapy Talk. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 260. Jyväskylä: 

Jyväskylä University Printing House. 



77 
 

 

Kuula, Arja (2006) Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Kuusela, Pekka (2001) George Herbert Mead. Pragmatismi ja sosiaalipsykologia. Teoksessa 

Vilma Hänninen, Jukka Partanen & Oili-Helena Ylijoki (toim.) Sosiaalipsykologian suunnan 

näyttäjiä. Tampere: Vastapaino, 68-76. 

 

Laine, Timo (2007). Miten kokemusta voidaan tutkia. Teoksessa  Juhani Aaltola & Raine 

Valli (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalla 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

 

Kuusisto, Katja (2010) Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen. Tutkimus muutoksesta 

hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Akateeminen väitöskirja. 

Tampereen yliopisto. Tampere. 

 

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (2003) Miksi erilaisuus? Teoksessa Mikko Lehtonen & Olli 

Löytty (toim.) Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 7-17. 

 

Lemert, Edwin (1957) Social Parhology: A Systematic Approach to the Study of Sociopathic 

Behaviot. New York: McGraw-Hill. 

 

Liebkind, Karmela (1988) Me ja muukalaiset. Ryhmärajat ihmisten suhteissa. Helsinki: 

Gaudeamus. 

 

Lindqvist, Martti (2000) Tässä seison: uskottavan etiikan jäljillä. Helsinki: Otava. 

 

Livingstone, Sonja M. (2002) Young People and New Media: childhood and the changing 

media environment. London: Sage. 

 

Lund, Pekka (2010) Rahapeliongelma. Yksilölle jätetty taakka. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Martikainen, Tuomas (toim.) (2006) Ylirajainen kulttuuri Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. 

Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 



78 
 

 

Metsämuuronen, Jari (2000) Maailma muuttuu – miten muuttuu sosiaali- ja terveysala? 

Toinen tarkistettu painos. Helsinki: Edita. 

 

Metsämuuronen, Jari (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. painos. 

Helsinki: International Methelp. 

 

Mielonen, Harri & Tiittanen Harri (1999). ”Sitä aatteli, että jos sitä nyt voittaa…” 

Peliriippuvaisten kokemuksia ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta. Helsinki: 

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 32.  

 

  Miller, William, R. & Rollnick, Stephen 1991. Motivational Interviewing. Preparing people to 
change addictive behavior. New York: The Guilford Press. 
 

Murto, Lasse & Niemelä, Jorma (1993). Kun on pakko pelata. Riippuvuus, persoonallisuuden 

häiriö, kohtuuton harrastus vai eettinen konflikti? Tutkimus suomalaisen ongelmapelaajan 

profiilista. A-klinikkasäätiön raporttisara nro 11. Helsinki 1993. 

 

Mäkelä, Klaus, Arminen, Ilkka & Bloomfield, Kim (1996) Alcoholics Anonymous as a 

Mutual-Help Movement. A Study in Eight Societies. The University of Wisconsin Press, 

Madison. 

 

Niiniluoto, Ilkka (1994) Kansallisen itsetutkiskelun tarve. Teoksessa Ilkka Niiniluoto & 

Paavo Löppönen (toim.) Suomen henkinen tila ja tulevaisuus (pp. 15-25). Helsinki: WSOY, 

323. 

 

Oksanen, Atte (2006) Haavautuva minuus. Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa. 

Helsinki: Nuorisotutkimuslaitos/Nuoritutkimusseura, julkaisuja 68. 

 

Pajula, Mari (2004). Kolikon toisella puolella. Ongelmapelaajan läheisen maailma. Pro gradu 

-tutkielma. Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan laitos. 

 

Pajula, Mari (2007). Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä. Selvitys 

rahapeliongelman vaikutuksista läheisiin. Työpapereita 26/2007.  Helsinki: Stakes  



79 
 

 

Parsons, Talcott (1967) The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with 

Special Reference to a Group European Writers. Glenco, Ill: Free Press. 

 

Peele, Stanton (2004). Miten voitat riippuvuudet. 7 vallankumouksellista keinoa 

riippuvuuksista vapautumiseksi. Suom. Ritva Hellsten. Helsinki: Rasalas Kustannus. 

 

Peltoniemi, Teuvo (1999) Nettiriippuvuus sosiaalisena ongelmana. Hyvinvointikatsaus (2), 

34-37. 

 

Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo (2000) Etiikan teorioita. 2. painos. Yliopistokustannus 

University Press. Tampere: Gaudeamus. 

 

Pohjola, Anneli (2007) Eettisyyden haaste tutkimuksessa. Teoksessa Leena Viinamäki & 

Erkki Saari (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: 

Tammi, 11-12, 15, 24-28. 

 

Poteri, Riitta & Tourunen, Jouni (1995) Asiakkaana ongelmapelaaja. Siniset vihot. 

Sininauhaliiton julkaisusarja 2/1995. Helsinki: Sininauhaliitto. 

 

Poutiainen, Anneli (2008) Rulettipäiväkirja. Kuinka jouduin pelihimon valtaan. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Nemo. 

 

Putnam, Robert D. (2000) Bowling alone. The Collapse and Revial of American Community. 

London: Simon & Schuster. 

 

Raitakari, Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät minuuksista. Tampere: Tampereen yliopisto, 

Acta Universitatis Tamperensis 1182. 

 

Lindqvist, Martti (2003) Sosiaalietiikka ja haluamisen kulttuuri. Teoksessa Satu Ranta-

Tyrkkö &  Arja Ropo (toim.) Turvallista hyvinvointia. Tampere: Tampere University Press. 

49- 70. 

 



80 
 

Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja 

monikulttuuristuva Suomi. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. 

Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) (2008) 

Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Juva: PS-Kustannus. 

 

Räikkä, Juha (1998) Moraalin kanssa. Esseitä hyvästä yhteiskunnasta. Kuopio: 

Kustannusosakeyhtiö Puijo. 

 

Röpelinen, Anne-Mari (2008) Lähiötyö lapsiperheiden parissa – mukavaa puuhastelua vai 

ongelmiin tarttumista? Teoksessa Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki, & 

Suvi Raitakari, (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? Juva: PS-

Kustannus, 135. 

 

Saastamoinen, Mikko (2000) Minuus ja identiteetti tutkimuksen haasteina. Minuus ja 

identiteetti käsitteinä. Teoksessa Pertti Rautio & Mikko Saastamoinen (toim.) Minuus ja 

identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. Tampere: University Press. 

 

Sacks, Harvey (1992) Lectures on Conversation. Toim. Gail Jefferson, vol. 1. Oxford: Basil 

Blackwell, 236-266. 

 

Schütz, Alfred & Luckmann, Thomas (1985) The Structures of the Life-Word. Northwestern 

University Studies in Phenomenology & Existential Philosophy. Evanston: Northwestern 

University Press. 

 

Seppänen, Marjaana (2001) Liippolan onni. Asuinalueen sosiaalinen erilaistuminen ja 

merkitys asukkaille. Helsinki: Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia & 

Palmenia-kustannus, Tutkimuksia 6. 

 

Shields, Rob (1991) Places on the Marin. Alternative Geographies of Modernity. London and 

New York: Routledge. 

 

Simmel, Georg (1999). Pieni sosiologia. Tutkijaliiton julkaisu 93. Helsinki: Tutkijaliitto. 

 

Sinkkonen, Jari (2010) Nuoruusikä. Helsinki: WSOY. 



81 
 

 

Stolle, Dietlind & Hooghe, Marc (2003) Conflicting Approaches to the Study of Social 

Capital. Competing Explanations for Causes and Effects of Social Capital. Ethical 

Perspectives 10 (1), 22-45. 

 

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (2000) Grounded Theory Methodology. Teoksessa NK 

Denzin & YS Lincoln (Eds.) (toim.) Handbook of Qualitative Research. Thousands Oaks: 

Sage, 273-285. 

 

Sulkunen, Pekka (1999) Johdatus sosiologiaan – käsitteitä ja näkökulmia. Helsinki: WSOY. 

 

Suoninen, Annika (2002) Lasten pelikulttuuri. Teoksessa Huhtimo, Erkki &  Kangas, Sonja 

(toim.) Mariosofia: Elektronisten pelien kulttuuri. Helsinki: Gaudeamus, 95–130.  

 

Syrjäläinen, Eija (1994). Etnografinen opetuksen tutkimus: kouluetnografia. Teoksessa Leena 

Syrjälä, Sirkka Ahonen, Eija Syrjäläinen & Seppo Saari (toim.). Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja. Rauma: Kirjayhtymä. 

 

Taitto, Annika (1998). Kuka Minä sitten olen? riippuvuus ja siitä toipuminen. A-

klinikkasäätiön raporttisarja nro 24. Helsinki 1998. 

 

Takala, Satu (2009) Minä ja Asperger. Identiteettien esittämien Internetin 

vertaiskeskustelussa. Pro-gradu –tutkielma. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tampereen 

yliopisto. Porin yksikkö. Pori 

 

Talib, Mirja-Tytti & Lipponen, Päivi (2008) Kuka minä olen? Monikulttuuristen nuorten 

identiteettipuhetta. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 37. 

 

Tarnas, Richard (1993) The passion of western mind. Understanding the ideas that shaped our 

world view. New York: Ballantain Books. 

 

Thombs, Dennis L. (1999) Introduction to Addictive Behaviors. Second Edition. New York: 

the Guildford Press. 

 



82 
 

Tuomi, Jouni (2007) Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: 

Tammi. 

 

Törrönen, Maritta (2000) Lapset arjen subjekteina. Reflektiivisen etnografian mahdollisuudet. 

Teoksessa Synnöve Karvinen, Tarja Pösö & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön tutkimus 

Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, 146-167. 

 

Varto, Juha (1992). Laadullisen tutkimuksen metodologia. Tampere: Kirjayhtymä. 

 

Virokangas, Elina (2004) Normaalin rajan molemmilla puolilla. Tutkimus 

huumehoitoyksikön nuorten identiteetin rakentumisesta. Stakes tutkimuksia n:o 144. Helsinki: 

Stakes. 

 

Välimaa, Outi (2002) MCD-analyysi konstruktionistisessa käytössä: identiteettikategoriat 

jenginuoren tarinan resursseina. Pro-gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalipolitiikan 

ja sosiaalityön laitos, 23. 

 

Weber, Max (1920) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Transl. by Talcott 

Parsons (1971). London: Allen & Unwin. 

 

Woodward, Kath (toim.) (2004) Questioning identity: Gender, class, ethnicity. London and 

New York: Routledge, 1-11. 

 

Zirkel, S. (2000). Social Intelligence. The Development and maintenance of Purposive 

Behavior. Teoksessa Reuven Bar-On, R. & James D.A. Parker (toim.) The Handbook on 

Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company. 

 

 

 

Internetlähteet: 

Brene, Stefan (2007) Underliggande biologiska orsaker till spelberoende. Statens 

folkhälsoinstitut. Stockholm. Rapport R 2007:02. Tiivistelmä tutkimuksesta. 

http://info.stakes.fi/pelihaitat/FI/hoito/peliriippuvuudenbiologisettaustatekijät.htm. Viitattu 

17.5.2010 



83 
 

Ermi, Laura, Heliö, Satu & Mäyrä Frans (2004) Pelien voima ja pelaamisen hallinta. Lapset ja 

nuoret pelikulttuurien toimijoina. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja 6. Tampere: 

Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio.  

http://tampub.uta.fi/tub/951-44-5939-3.pdf. Viitattu 21.2.2011.   

 

Järvinen, Aki, Heliö, Satu & Mäyrä, Frans (2002) Communication and Community in Digital 

Entertainment Services. Prestudy Research Report. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja 

2. Tampere: Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio. 

 http://tampub.uta.fi/tup/951-44-5432-4-pdf. Viitattu 21.2.2011. 

 

Kaasinen, Valtteri, Halme, Jukka & Alho, Hannu (2009) Pelihimon neurobiologiaa. 

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 2009: 125 (19): 2075-83. 

http://www.duodecimlehti.ti/web/guest/etusivu?p_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR...Viit

attu 12.4.2010. 

 

Kulmala, Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. 

Akateeminen väitöskirja. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön 

laitos. Tampereen yliopisto. 

http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6615-2.pdf. Viitattu 21.2.2011. 

 

Murto, Antti (2005). Peliongelmaisten hoito päihdehuollossa –sattuma vai tarkoitus. 

Tutkielma ongelmapelaajien hoitoon sijoittumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Pro-gradu 

-tutkielma. Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan laitos. 

http://info.stakes.fi/pelihaitat/FI/julkaisut/index.htm#gradut. Viitattu 22.2.2011. 

 

Pajula, Mari & Escartín, Pablo. Peluuri, Puolivuosiraportti 2010. 

http://www.peluuri.fi/data/liitteet/peluurin_puolivuosiraportti_2010.pdf. Viitattu 17.9.2010. 

 

Pajula, Mari & Aaltonen, Annina (2010) Peluuri. Vuosiraportti 2010. 

http://www:peluuri.fi/peluuri-info/peluurin_vuosiraportti_2010/ Viitattu 12.3.2011 

 

Taskinen, Teresa (2007). ” Pelasin opintolainani viidessä minuutissa”. Pro gradu –tutkielma. 

Kuopion yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos. 

http://info.stakes.fi/pelihaitat/FI/julkaisut/index.htm#gradut. Viitattu 22.2.2011. 



84 
 

LIITE 1 

 

Hei! 

 

Olen sosiaalityön opiskelija Tampereen yliopistosta ja olen tekemässä pro gradu –

tutkielmaani peliriippuuvuuteen liittyen. Tarkoituksenani on ensisijaisesti selvittää, millaisia 

sosiaalisia haittoja peliriippuvaiseksi itsensä määrittelevä kokee pelaamisestaan aiheutuneen. 

Erityisesti haluan selvittää, millaisena arki on näyttäytynyt, mitä vaikutuksia palaamisella on 

ollut pelaajan elämään sekä ihmissuhteisiin, miten ongelmapelaaja selittää pelaamistaan 

sosiaalisesta näkökulmasta, miten peliongelma on kehittynyt ja mitä ovat ne syyt, jotka ovat 

johtaneet peliriippuvuuteen. 

 

Haluaisin saada teiltä, jotka koette pelaamisen olevan itsellenne tai läheisellenne ongelma 

vapaamuotoisia kirjoituksia kokemuksistanne. Ohessa muutamia kysymyksiä pohdintaanne ja 

kirjoitustyötänne helpottamaan: Milloin aloit pelata? Milloin ja miten huomasit 

pelaamisesi/läheisen pelaamisen olevan ongelma? Määritteletkö itsesi/läheisesi 

peliriippuvaiseksi? Millaisia ongelmia koet pelaamisestasi/läheisesi palaamisesta aiheutuneen 

itsellesi ja läheisillesi? Miten ajattelet peliongelmasi/läheisesi peliongelman kehittyneen? 

Mitä ovat mielestäsi olleet ne syyt, jotka ovat ongelmapelaamiseen johtaneet? Millaisena 

arkesi/läheisesi arki on näyttäytynyt (opiskelu, työ, talous, harrastukset, sukulaissuhteet, 

suhteet ystäviin ja työ- tai opiskelukavereihin jne.)? Mikä on auttanut sinua/läheisiäsi 

selviytymään? Miten olet toiminut tai läheisesi on toiminut saadakseen apua, kuka on auttanut 

ja miten? 

 

Aineiston taustatietoina toivon, että merkitset ikäsi ja sukupuolesi sekä oman arvion 

riippuvuuden asteesta (onko pelaaminen esim. pakonomaista toimintaa). Kerään aineistoa 

ensisijaisesti tältä palstalta kesäkuun ja elokuun 15. päivän välisenä aikana. Vaihtoehtoisesti 

voit lähettää kirjoituksesi sähköpostiosoitteeseeni nina.lilja@uta.fi. Kirjoitukset käsitellään 

luottamuksellisesti ja nimettöminä. Tunnistetiedot häivytetään, jotta anonymiteettinne säilyisi.  

 

Suuri kiitos kaikille kirjoittajille jo etukäteen! 

 

Nina Lilja 


