
KYSELYLOMAKE: FSD3115 RAHAPELITUTKIMUS 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3115 GAMBLING SURVEY 2015

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

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

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

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

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

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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Liitteet
Liite 1. Saatekirje suomeksi, tavallinen kirje

 Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.  
 Lisätietoja Tilastokeskuksesta löydät Internetistä (www.tilastokeskus.fi). 
A1 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS    Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimus 
Onko rahapelaamisesta hyötyä vai haittaa yhteiskunnalle? 
Pitäisikö mielestänne peliautomaatit siirtää arkiympäristöstämme kokonaan pelisaleihin? 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimukseen osallistumalla voitte kertoa 
mielipiteistänne ja kokemuksistanne rahapelaamisesta. Tutkimusta on tehty vuodesta  
2003 lähtien joka neljäs vuosi. Nyt tarvitaan uutta tietoa. 
Vastaajat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestöä koskevasta tietokannasta.  
Te edustatte tutkimuksessa noin 500:aa ikäistänne Suomessa asuvaa henkilöä, joten 
vastauksellanne on todella merkitystä. Tulosten luotettavuuden kannalta juuri Teidän 
antamanne tiedot ovat korvaamattomia riippumatta siitä pelaatteko itse rahapelejä 
vai ette. 

Osallistuminen on helppoa 
Tilastokeskuksen haastattelija soittaa Teille lähiaikoina. Voitte myös itse ottaa yhteyttä 
häneen sopiaksenne puhelinhaastattelusta. Tilastohaastattelijan yhteystiedot ovat kirjeen 
yläkulmassa. Teidän ei tarvitse valmistautua haastatteluun etukäteen.   

Haastatteluun osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad -taulutietokonetta. 

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti 
Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimusaineistoon 
liitetään taustatietoja, kuten koulutus-, tulo-, ja työssäkäyntitietoja, Tilastokeskuksen 
käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi käyttää ja luovuttaa 
aineistoja vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tiedot julkaistaan aina 
sellaisessa muodossa, että yksittäisen vastaajan suora tunnistaminen ei ole mahdollista. 

Lisätietoja 
Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkijoiden yhteystiedot löydätte oheisesta esitteestä sekä 
internetistä (osoitteesta www.thl.fi/rahapelitutkimus2015). 

Yhteistyöstä kiittäen 

Tilastokeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
 
Jari Tarkoma Juhani Eskola 
tilastojohtaja pääjohtaja 
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Liite 2. Saatekirje suomeksi, numerottoman kirje

 Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.  
 Lisätietoja Tilastokeskuksesta löydät Internetistä (www.tilastokeskus.fi). 
 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS    Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki 
A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimus 
Onko rahapelaamisesta hyötyä vai haittaa yhteiskunnalle? 
Pitäisikö mielestänne peliautomaatit siirtää arkiympäristöstämme kokonaan pelisaleihin? 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimukseen osallistumalla voitte kertoa 
mielipiteistänne ja kokemuksistanne rahapelaamisesta. Tutkimusta on tehty vuodesta  
2003 lähtien joka neljäs vuosi. Nyt tarvitaan uutta tietoa. 
Vastaajat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestöä koskevasta tietokannasta.  
Te edustatte tutkimuksessa noin 500:aa ikäistänne Suomessa asuvaa henkilöä, joten 
vastauksellanne on todella merkitystä. Tulosten luotettavuuden kannalta juuri Teidän 
antamanne tiedot ovat korvaamattomia riippumatta siitä pelaatteko itse rahapelejä 
vai ette. 

Osallistuminen on helppoa 
Tilastokeskuksen haastattelija ei ole tavoittanut Teitä puhelimitse tai ei ole löytänyt  
Teille puhelinnumeroa. Toivomme, että otatte itse yhteyttä haastattelijaan sopiaksenne 
puhelinhaastattelusta. Tilastohaastattelijan yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa. Teidän 
ei tarvitse valmistautua haastatteluun etukäteen. 
Haastatteluun osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad -taulutietokonetta. 

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti 
Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimusaineistoon 
liitetään taustatietoja, kuten koulutus-, tulo-, ja työssäkäyntitietoja, Tilastokeskuksen 
käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi käyttää ja luovuttaa 
aineistoja vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tiedot julkaistaan aina 
sellaisessa muodossa, että yksittäisen vastaajan suora tunnistaminen ei ole mahdollista. 

Lisätietoja 
Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkijoiden yhteystiedot löydätte oheisesta esitteestä sekä 
internetistä (osoitteesta www.thl.fi/rahapelitutkimus2015). 

Yhteistyöstä kiittäen 

Tilastokeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
 
Jari Tarkoma Juhani Eskola 
tilastojohtaja pääjohtaja 
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Liite 3. Saatekirje suomeksi, kieltäytyneen kirje

 Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.  
 Lisätietoja Tilastokeskuksesta löydät Internetistä (www.tilastokeskus.fi). 
A3  Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS    Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimus 
Tilastohaastattelija otti Teihin äskettäin yhteyttä sopiakseen kanssanne Suomalaisten 
rahapelaaminen 2015 -tutkimuksen puhelinhaastattelusta. Lähestymme nyt teitä 
uudestaan, jotta saisitte haastatteluun osallistumisen tärkeydestä lisätietoa. Toivomme, 
että saamme haastatella juuri Teitä, koska emme voi ottaa tilallenne ketään muuta. 

Osallistuminen on tärkeää 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tilastokeskus toteuttavat tämän tutkimuksen 
yhteistyönä. Tutkimusta on tehty vuodesta 2003 lähtien joka neljäs vuosi. Vastaamalla 
voitte vaikuttaa siihen, että päättäjillä on oikeaa tietoa suomalaisten rahapelaamista 
koskevista mielipiteistä ja kokemuksista. Mielipiteenne on tärkeä riippumatta siitä, oletteko 
koskaan itse pelannut rahapelejä. 

Miten puhelinhaastattelu tapahtuu 
Tilastokeskuksen haastattelija soittaa Teille vielä uudelleen lähiaikoina 
neuvotellakseen kanssanne teille parhaiten sopivasta puhelinhaastatteluajasta. Voitte 
myös itse ottaa yhteyttä haastattelijaan sopiaksenne puhelinhaastattelusta (yhteystiedot ovat 
kirjeen yläkulmassa). Teidän ei tarvitse valmistautua haastatteluun etukäteen.  
Haastatteluun osallistuneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad -taulutietokonetta. 

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti 
Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimusaineistoon 
liitetään taustatietoja, kuten koulutus-, tulo-, ja työssäkäyntitietoja, Tilastokeskuksen 
käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi käyttää ja luovuttaa 
aineistoja vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tiedot julkaistaan aina 
sellaisessa muodossa, että yksittäisen vastaajan suora tunnistaminen ei ole mahdollista. 

Yhteistyöstä kiittäen 

Tilastokeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
 
Jari Tarkoma Juhani Eskola 
tilastojohtaja pääjohtaja 
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 Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.  
 Lisätietoja Tilastokeskuksesta löydät Internetistä (www.tilastokeskus.fi). 
A3  Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS    Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki 

 

Lisätietoja 
 

Lisätietoja tutkimuksen sisällöstä saatte Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta erikoistutkijoilta: 
Susanna Raisamo  puh. 029 524 6719 tai Anne Salonen puh. 029 524 8125  
(sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@thl.fi) sekä internetistä (www.thl.fi/rahapelitutkimus2015). 

 
Lisätietoja tietojen keruusta saatte Tilastokeskuksen tilastohaastattelijalta tai tutkijoilta:  
Marika Jokinen puh. 029 551 3270  tai Riina Nyberg puh. 029 551 2480   
(sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi). 
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Liite 7. Haastattelulomake suomeksi

 1 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015  

”Rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja pelaamista tarkasteleva tutkimus”

MIELIPITEET RAHAPELAAMISESTA 

A1. INTRO 
Aloitan kysymällä rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä. Rahapelejä ovat muun muassa 
arvontapelit kuten Lotto, rahapeliautomaatit, raaputusarvat, urheilu- ja hevospelit,
vedonlyönti sekä internetissä pelattavat rahapelit.

A1. (M)  
Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin 
samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:  

Ihmisillä pitäisi olla oikeus pelata rahapelejä milloin vain haluavat? 

A2. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 

Rahapelien pelaamiseen on nykyisin liikaa mahdollisuuksia? 

A3. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 

Rahapelaamiseen ei pitäisi kannustaa? 

A4. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 

Useimmat ihmisistä, jotka pelaavat rahapelejä, pelaavat maltillisesti?

A5. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 

Rahapelien pelaaminen on vaaraksi perhe-elämälle? 

A6. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 

Rahapelien pelaaminen on kaiken kaikkiaan hyväksi yhteiskunnalle?

A7. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 
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 2 

Rahapelien pelaaminen piristää ihmisten elämää?

A8. (M) 
(Oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) 

Olisi parempi, jos rahapelien pelaaminen olisi kokonaan kielletty?

A9. (M)  
Mitä mieltä olette rahapelien mainonnasta Suomessa: 
1 mainontaa tulisi rajoittaa nykyistä enemmän 
2 nykytilanne on tyydyttävä 
3 mainonta saisi olla nykyistä vapaampaa? 

A10. (M)   
Rahapeliautomaatteja on sijoitettu näkyvästi arkiympäristöömme, kuten kauppoihin, 
kioskeihin ja huoltoasemille. Mitä ajattelette ehdotuksesta, että rahapeliautomaatit 
sijoitettaisiin ainoastaan erillisiin pelisaleihin:  
1 kannatatte ehdotusta
2 vastustatte ehdotusta 
3 ei kumpaakaan?

A11. (M)  
Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamana RAY:n,
Veikkauksen ja Fintoton yksinoikeudella, mielestänne hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen 
haittoja?
1 kyllä
2 ei 

A12. (M)  
Rahapelien pelaaminen aiheuttaa osalle pelaajista sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia 
ongelmia. Minkä seuraavista tahoista tulisi mielestänne ottaa päävastuu näiden ongelmien 
rajoittamisessa: (Valitse yksi vaihtoehto)
1 rahapelaamista valvovien ja peliongelmia hoitavien viranomaisten ja tahojen vai 
2 rahapelien tarjoajien: RAY, Veikkaus, Fintoto vai 
3 rahapelejä pelaavien ihmisten itse? 

A13. (M)   
Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa?  
1 kyllä
2 ei 
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 3 

A14. (M)  
Ovatko pelaamisongelmat Suomessa mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai 
vähentyneet viime vuosina?  
1 lisääntyneet 
2 pysyneet ennallaan 
3 vähentyneet 

A15. (M)  
Häviäminen rahapeleissä monta kertaa peräkkäin kasvattaa voittomahdollisuuksia. Oletteko:
1 täysin samaa mieltä 
2 samaa mieltä 
3 eri mieltä vai 
4 täysin eri mieltä? 
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 4 

B. RAHAPELIEN PELAAMINEN 

B1. Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko 
pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne 
rahapelit. 
Oletteko pelannut Veikkauksen Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai Jokeria?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B1b Kuinka usein pelasitte niitä (Veikkauksen Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai 
Jokeria): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B2 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Veikkauksen nopeita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Syke, eBingo, Pore? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B2b Kuinka usein pelasitte niitä (Veikkauksen nopeita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Syke, 
eBingo, Pore):  
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B3 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Veikkauksen muita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Keno, Naapurit?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 
B3b Kuinka usein pelasitte niitä (Veikkauksen muita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Keno, 
Naapurit): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 
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 5 

B4 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa, jne.?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B4b Kuinka usein pelasitte niitä (Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa 
jne.): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B5 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
Veikkauksen vakio- tai moniveikkausta?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B5b Kuinka usein pelasitte näitä: 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B6 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Veikkauksen vedonlyöntiä, kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B6b Kuinka usein pelasitte niitä (kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 
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 6 

B7 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
Rahapelejä Helsingin kasinolla? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B7b Kuinka usein pelasitte rahapelejä Helsingin kasinolla: 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B8 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahapeliautomaateilla muualla kuin kasinolla? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B8b Kuinka usein pelasitte niillä (Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahapeliautomaateilla 
muualla kuin kasinolla): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B9 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack)?
OHJE: Tässä ei lasketa mukaan laivoilla tapahtuvaa pelaamista. 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B9b Kuinka usein pelasitte niitä (pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä muualla kuin kasinolla 
(ruletti, black jack): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 



THL – Raportti 16/2015120Suomalaisten rahapelaaminen 2015

 7 

B10 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Nettipokeria Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B10b Kuinka usein pelasitte sitä (nettipokeria Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 
nettikasinolla):
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B11 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Muita pelejä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B11b Kuinka usein pelasitte niitä (muita pelejä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 
nettikasinolla):
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B12 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
Fintoton hevospelejä kuten Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto75, Toto76?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B12b Kuinka usein pelasitte niitä (Fintoton hevospelejä kuten Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, 
Päivän Duo, Toto75, Toto76):
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 
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B13 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B13b Kuinka usein pelasitte sitä (yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B14. Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Ruotsin tai Viron laivoilla 
tarjottavia rahapelejä? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B14b. Kuinka usein pelasitte niitä (Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia rahapelejä): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B15 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
PAF:in nettipokeria?
OHJE: PAF on ahvenanmaalainen peliyhtiö, joka tarjoaa sivuillaan nettipokeria. 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B15b Kuinka usein pelasitte sitä (PAF:in nettipokeria): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 
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B16 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
muita PAF:in rahapelejä? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B16b Kuinka usein pelasitte niitä (muita PAF:in pelejä): 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B17 Oletteko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: 
Nettipokeria ulkomaille (kuten Ladbrokes, Unibet, Betsson)?

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B17b Kuinka usein pelasitte sitä (nettipokeria ulkomaille):
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

B18 Oletteko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): 
Muita rahapelejä ulkomaille? 

1. Kyllä 
2. Ei

Jos kyllä 

B18b Kuinka usein pelasitte niitä: 
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 
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Jos B1-B18 = 2 (ei) KYSYTÄÄN 

B19. 
Oletteko koskaan elämänne aikana pelannut jotain rahapeliä? 
1 kyllä 
2 ei

Jos B1-B18=2 ja B19=2 hyppy INTROD1 
Jos B1-B18=2 ja B19=1 hyppy B23 

B20 ei kysytä, jos B2 tai B10 tai B11 tai B15 tai B16 tai B17 tai B18 =1 

B20. Oletteko pelannut rahapelejä internetissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?  
1 kyllä
2 ei

Jos joku kysymyksistä B1-B18=1: 

B21. Arvioikaa kuinka paljon tavallisesti käytätte rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden 
viikon aikana? Merkitse summa euroina. 
-Jos vaikeuksia vastata, hyvä arvio riittää 
-Jos ei pelaa joka viikko: arvioikaa siltä osin kun pelaatte/silloin kun pelaatte 
_____euroa 

B22. Mikä oli suurin voittonne rahapeleissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kuinka 
paljon voititte euroissa? 
___ euroa 
Ei halua kertoa (yläpalkista refuse answer) 

Jos joku kysymyksistä B1-B19 = 1 

B23. Minkä ikäinen olitte kun pelasitte ensimmäisen kerran rahasta? 
___ vuotta 

B24. Jos pelaatte tai olette joskus pelannut rahapelejä säännöllisesti, minkä ikäinen olitte kun 
aloititte säännöllisen rahapelaamisen?  
___ vuotta 
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C. SUHDE RAHAPELAAMISEEN 

INTRO C1 
Seuraavaksi kysyn suhteestanne rahapelaamiseen. Vastatkaa sen mukaan mikä on ollut tilanne 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

C1. (M)  Kun pelaatte, kuinka usein palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne 
voittaa häviämänne rahat takaisin: 
1 ette koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 lähes aina? 

C2. (M)  Oletteko kertaakaan 12 viime kuukauden aikana väittänyt muille voittaneenne 
rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt: 
1 ette kertaakaan 
2 kyllä, alle puolessa häviökerroista 
3 kyllä, useimmiten? 

C3. (M)  Oletteko (12 viime kuukauden aikana) pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin 
aikonut?  
1 kyllä
2 ei 

C4. (M)  Oletteko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? 
1 kyllä
2 ei 

C5. (M)  Oletteko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut, että haluatte lopettaa rahapelien 
pelaamisen, mutta ette ole uskonut, että pystytte lopettamiseen?
1 kyllä
2 ei 

C6. (M)  Oletteko 12 viime kuukauden aikana piilottanut pelitositteita, pelirahaa, velkakirjoja 
tai muuta rahapelaamiseenne liittyvää puolisoltanne, lapsiltanne tai muilta läheisiltänne? 
1 kyllä
2 ei 

C7. (M)  Oletteko (12 viime kuukauden aikana) kiistellyt läheistenne kanssa 
rahankäytöstänne?  
1 kyllä
2 ei 

Jos C8=1 

C8. (M)  Ovatko nämä kiistat rahasta koskaan koskeneet rahapelien pelaamistanne? 
1 kyllä
2 ei 
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C9. (M)  Oletteko 12 viime kuukauden aikana lainannut rahaa joltain henkilöltä, ettekä ole 
pelaamisenne vuoksi maksanut hänelle takaisin? 
1 kyllä
2 ei 

C10. (M)  Oletteko (12 viime kuukauden aikana) ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt 
työ- tai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? 
1 kyllä
2 ei 
3 Ei työelämässä eikä opiskele 

C11. (M)  Oletteko (12 viime kuukauden aikana) lainannut rahaa rahapelien pelaamista varten 
tai maksaaksenne pelivelkoja? 
a) Kyllä  
b) Ei  

C12. Oletteko 12 viime kuukauden aikana lainannut tai hankkinut rahaa seuraavilta 
henkilöiltä tai tahoilta pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne:
Kotitalousvaroista?
1 kyllä
2 ei 

C13.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa:)
Puolisoltanne? 
1 kyllä
2 ei 

C14.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa:)
muilta sukulaisiltanne tai appivanhemmiltanne? 
1 kyllä
2 ei 

C15.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa:)
Pankista tai muusta luottolaitoksesta? 
1 kyllä
2 ei 

C16.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne:)
Hankkinut rahaa luottokortilla? 
1 kyllä
2 ei 
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C17.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa:)
Yksityisiltä rahanlainaajilta? 
1 kyllä
2 ei 

C18.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne:) 
Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita? 
1 kyllä 
2 ei 

C19.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne:) 
Myynyt omaa tai perheen omaisuutta? 
1 kyllä
2 ei 

C20.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne:) 
Kirjoittanut katteettomia sekkejä? 
1 kyllä
2 ei 

C21.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa:)
Panttilainaamosta? 
1 kyllä
2 ei 

C22.
(Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa:) 
Niin sanotuilla pikavipeillä? 
1 kyllä
2 ei 

C23. Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne 
pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: 
Ystäviltänne tai kavereiltanne? 
1 kyllä
2 ei 
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C24. (M) 
Kuinka usein 12 viime kuukauden aikana Teistä on tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla 
Teille ongelma:  
1 ei koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 

C25. (M)
Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein olette pelannut rahapelejä 
suuremmilla summilla kuin teillä oikeastaan olisi varaa hävitä: 
1 ette koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 

C26. (M) 
Kun edelleen ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teidän on pitänyt 
pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksenne pelaamisesta saman 
jännityksen tunteen: 
1 ei koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 

C27. (M) 
Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) olette lainannut rahaa tai myynyt 
jotakin saadaksenne rahaa pelaamista varten:  
1 ette koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 

C28. (M) 
Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahapelaaminen on aiheuttanut Teille 
terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta: 
1 ei koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 
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C29. (M) 
Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Teitä on arvosteltu 
rahapelaamisestanne, tai teille on sanottu, että rahapelaaminen on teille ongelma, riippumatta 
siitä, mitä mieltä itse olette asiasta:  
1 ei koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 

C30. (M)  
Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) rahapelaamisenne on aiheuttanut 
taloudellisia ongelmia Teille tai kotitaloudellenne: 
1 ei koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina? 

C31. (M)  
Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) olette tuntenut syyllisyyttä 
tavastanne pelata rahapelejä, tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaatte: 
1 ette koskaan 
2 joskus 
3 useimmiten 
4 vai lähes aina?
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D. LÄHEISTEN RAHAPELAAMINEN 

D1a. Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan: isällänne?
D1b. (Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) äidillänne? 
D1c. (Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) veljellänne tai 
siskollanne? 
D1d. (Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan:)
isovanhemmallenne/isovanhemmillanne? 
D1e. (Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) puolisollanne? 
D1f. (Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) omalla 
lapsellanne/lapsillanne? 
D1g. (Onko jollakin seuraavista läheisistänne ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) itsellenne 
tärkeällä ystävällä? 

Vastausvaihtoehdot: 
1. kyllä 
2. ei
3. en osaa sanoa 
4. ei sovi /ei ole 

JOS D1a-D1g =2,3,4   E1

D2a. (M) Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet: Tunne-elämän kuormittuneisuutta, kuten stressiä, 
levottomuutta, ahdistusta, masennusta, toivottomuutta tai syyllisyyttä?

D2b. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Kielteisiä vaikutuksia terveydentilaanne, kuten 
uniongelmat, päänsäryt, selkäkivut tai vatsavaivat?

D2c. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Parisuhdeongelmia, kuten riidat, epäluottamus, asumusero 
tai avioero?  

D2d. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Muita ihmissuhdeongelmia kuten erimielisyydet, 
eristäytyminen tai ystävyyssuhteiden katkeaminen?

D2e. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Kodin tai asunnon menetystä tai sen uhkaa? 

D2f. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Muita taloudellisia ongelmia kuten maksuvaikeudet, 
pelilainat tai luottotietojen menetys? 

Jos D1f ei ole 4: 
D2g. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Huolta oman lapsen terveydestä tai hyvinvoinnista?  
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D2h. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Huolta muun läheisen terveydestä tai hyvinvoinnista?  

D2i. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Henkistä väkivaltaa, kuten kiristämistä, painostamista tai 
pelottelua?

D2j. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Fyysistä väkivaltaa, sen seuraamista sivusta tai sen uhkaa?

D2k. (M) (Millaisia haittoja läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet teille 
itsellenne. Ovatko ne aiheuttaneet:) Muun rikoksen uhriksi joutumisen, esimerkiksi varkaus tai 
identiteettivarkaus? 

D2l. (M) Entä ovatko läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmat aiheuttaneet teille muita 
haittoja?  

D2muu.  Kuvailkaa, mitä muita haittoja ne ovat aiheuttaneet:  

D3. (M) Miten arvioisitte läheisenne tai läheistenne rahapeliongelmien Teille itsellenne 
aiheuttamaa huolta kokonaisuutena: 

1. Ei huolta 
2. Jonkin verran huolta 
3. Paljon huolta 
4. Erittäin paljon huolta? 
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E. HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT 

Seuraavaksi kysyn muutamia hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyviä taustakysymyksiä 
E1. (M) Millainen on yleinen terveydentilanne mielestänne nykyisin. Onko se: 
1 hyvä 
2 melko hyvä 
3 keskitasoinen 
4 melko huono 
5 huono? 

Seuraavat kysymykset koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut neljän (4) viime viikon 
aikana. Sanokaa mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten tuntemuksianne.

E2. (M) Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana ollut hyvin hermostunut: 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa 
6 ette lainkaan? 

E3. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) tuntenut mielialanne niin 
matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä:  
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa 
6 ette lainkaan? 

E4. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) tuntenut itsenne tyyneksi ja 
rauhalliseksi: 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa 
6 ette lainkaan? 

E5. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) tuntenut itsenne alakuloiseksi 
ja apeaksi: 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa 
6 ette lainkaan? 
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E6. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana) ollut onnellinen:  
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 huomattavan osan aikaa 
4 jonkin aikaa 
5 vähän aikaa 
6 ette lainkaan? 

E7. (M) Tunnetteko itsenne yksinäiseksi: 
1. ei koskaan 
2. hyvin harvoin 
3. joskus 
4. melko usein 
5. jatkuvasti? 

E8. Oletteko polttanut savukkeita, piippua tai sikaria viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana:  
OHJE: Nikotiinia sisältävä sähkötupakka lasketaan tupakoinniksi. 
1 kyllä, päivittäin 
2 kyllä, satunnaisesti 
3 ette ollenkaan? 

E9. Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana juonut alkoholijuomia? 
Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin joitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai 
tilkan viiniä. Alkoholi tarkoittaa tässä mietoja alkoholijuomia kuten olutta, siideriä ja long 
drink juomia, mietoja ja väkeviä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia: 
1. ette koskaan 
2. noin kerran kuukaudessa tai harvemmin (OHJE: Kerran 12 kk:n aikana merkitään tähän)
3. 2-4 kertaa kuukaudessa (OHJE: Kerran viikossa merkitään tähän)
4. 2-3 kertaa viikossa 
5. 4 kertaa viikossa tai useammin? 

JOS E9=1   E12 

E10. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette juonut niinä päivinä, jolloin käytitte 
alkoholia? Yksi alkoholiannos on pullo (33 cl) keskiolutta tai mietoa siideriä/ lasi (12 cl) mietoa 
viiniä/pieni lasi (8 cl) väkevää viiniä/ ravintola-annos (4 cl) väkeviä: 
1. 1-2 annosta 
2. 3-4 annosta 
3. 5-6 annosta 
4. 7-9 annosta 
5. 10 annosta tai enemmän? 

E11. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia: 
1. ette koskaan 
2. harvemmin kuin kerran kuussa 
3. kerran kuussa 
4. kerran viikossa 
5. päivittäin tai lähes päivittäin? 
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Seuraavat kysymykset koskevat video-, konsoli-, tietokone- ja mobiilipelejä. Näitä pelejä ei 
pelata rahasta tai rahapanoksilla. Näitä pelejä voi pelata tietokoneella, pelikonsolilla, 
älypuhelimella ja tabletilla.

E12. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana pelannut video- konsoli-, tietokone- 
tai mobiilipelejä?  
1 kyllä 
2 ei

JOS E12=2 → F1

E13. Kuinka usein pelasitte niitä:  
1 päivittäin tai lähes päivittäin 
2 useita kertoja viikossa  
3 kerran viikossa 
4 2-3 kertaa kuukaudessa 
5 kerran kuukaudessa 
6 harvemmin? 

E14. JOS E13=1-3: Kuinka monta tuntia pelasitte viimeksi kuluneiden 7 päivän aikana? 
______ tuntia 

E15. JOS E13=4-6: Kuinka monta tuntia pelasitte viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana? 

E16. (M)  Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Teistä on tuntunut, että 
video- konsoli-, tietokone- tai mobiilipelaaminen saattaa olla Teille ongelma: 
1 ei kertaakaan 

2 joskus 
3 usein 
4 vai lähes aina? 
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F. TAUSTATIEDOT 
Lopuksi kysyn muutamia taustatietokysymyksiä.

F1. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olette suorittanut. Onko se: 

1. Peruskoulu tai vastaava 
2. Ylioppilastutkinto 
3. Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto 
4. Ammatillinen opistoasteen tutkinto 
5. Ammattikorkeakoulu tai muu  

alempi korkeakoulututkinto 
6. Ylempi korkeakoulututkinto 
7. Joku muu? 
8. Ei ole suorittanut mitään loppuun 

F2. Arvioikaa paljonko ovat keskimäärin Teidän omat kuukausitulonne, kun verot on 
vähennetty. Ottakaa huomioon kaikki säännölliset tulonne verotuksen jälkeen, kuten ansio- ja
omaisuustulot, eläkkeet ja muut sosiaaliturvaetuudet.  

_________ euroa kuukaudessa 

(Huom: jos vastaaja sanoo, että palkka vaihtelee kuukausittain, kysy paljonko hän arviolta tienaa 
keskimääräisesti. Vastaajan tulee kertoa kuukausittainen tulo, vaikka palkka maksettaisiin 
viikoittain. Vastaajaa tulee kannustaa antamaan tarkin arvio.) 

F3. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: LUETTELE 1-11  
1. palkansaaja kokopäivätyössä väh. 35 tuntia viikossa) 
2. palkansaaja osapäivätyössä (alle 35 tuntia viikossa) 
3. maatalousyrittäjä 
4. muu yrittäjä tai ammatinharjoittaja 
5. opiskelija tai koululainen 
6. työtön tai lomautettu 
7. eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 
8. työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 
9. varusmies- tai siviilipalveluksessa 
10. hoitamassa omia lapsia, omaisia tai kotitaloutta 
11.joku muu? 
Ei halua kertoa 

Tässä olivat kaikki kysymykset. Kiitämme teitä tutkimukseen osallistumisesta ja arvokkaasta 
tutkimusavusta. Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää uutta tietoa suomalaisten 
rahapelaamisesta.  

Teitä haastatteli Tilastokeskuksen tilastohaastattelija N.N. Hyvää päivän/illan jatkoa! 


