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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimus

Pitäisikö peliautomaatit siirtää pois ruokakaupoista? Pitäisikö rahapelejä voida pelata ilman
rajoituksia? Mitä mieltä olet rahapelien markkinoinnista?

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimus kartoittaa rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja
pelaamista Suomessa. Kyseessä on valtakunnallinen puhelinhaastattelututkimus. Tutkimusta on tehty
vuodesta 2003 lähtien joka neljäs vuosi.
Suomalaisten rahapelaaminen 2019 on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama tutkimus ja
Tilastokeskus vastaa tiedon keräämisestä. Tutkimuksen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tervetuloa vastaamaan

Tutkimukseen kutsutut 7800 henkilöä on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestöä koskevasta
tietokannasta. Tulosten luotettavuuden kannalta juuri sinun antamasi tiedot ovat korvaamattomia
riippumatta siitä, pelaatko itse rahapelejä vai et.

Osallistuminen on helppoa

Tilastokeskuksen haastattelija soittaa sinulle lähiaikoina. Voit itsekin ottaa yhteyttä haastattelijaan,
jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläosassa. Puhelinhaastatteluun ei tarvitse valmistautua etukäteen.

Vastauksesi ovat luottamuksellisia

Tutkimustulokset julkaistaan tilastoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön
vastauksia.
Vastanneiden kesken arvotaan kolme Apple iPad-taulutietokonetta. Arvonnan suorittaa
Tilastokeskus ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoa

Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkijoiden yhteystiedot löydät oheisesta esitteestä sekä internetistä
osoitteesta www.thl.fi/rahapelitutkimus2019

Kiitos yhteistyöstä!
[Yhteystiedot poistettu]

Käännä →

Tietosuojasi

THL toimii tutkimuksessa rekisterinpitäjänä ja Tilastokeskus henkilötietojen käsittelijänä THL:n
lukuun. Tilastokeskus luovuttaa puhelinhaastatteluin kerätyn aineiston THL:n tutkijoille ilman
suoria tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot). Antamiasi tietoja
täydennetään hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. THL:n tutkijoille luovutettavaan
aineistoon yhdistetään hallinnollisista rekistereistä henkilöitä kuvaavina tietoina henkilöiden ikä,
sukupuoli, siviilisääty, perhe, tulo- ja koulutustiedot, sekä äidinkieli ja aluetiedot.
Tutkimusaineistoa täydennetään myöhemmin myös muilla hallinnollisista rekistereistä saatavilla
tiedoilla. Näitä hallinnollisia rekistereitä ylläpitävät Tilastokeskuksen lisäksi muun muassa THL,
Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Eläketurvakeskus, Verohallinto sekä työ- ja
elinkeinoministeriö. Tähän aineistoon yhdistetään esimerkiksi työssäkäynti- ja verotustiedot,
luotto- ja lainatiedot, sosiaalietuuksia koskevat tiedot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
hoitoilmoitustiedot, Puolustusvoimien peruskoetestien tulokset (P1 ja P2) ja tieto tuomioista koko
elämän aikana. Lisäksi analysoidaan, millaisissa väestöryhmissä vastaamattomuus oli yleistä ja
mikä on vastaamattomuuden vaikutus tutkimustuloksiin. Puhelinhaastattelun vastauksista
muodostettua aineistoa voidaan yhdistää ja hyödyntää myös muihin Arpajaislain (1047/2001)
pykälän 52 mukaisiin tehtäviin, jotka liittyvät rahapelaamiseen ja rahapelihaittojen ehkäisyyn,
seurantaan ja tutkimukseen sekä hoidon kehittämiseen. Kattavammilla hallinnollisilla tiedoilla
täydennetty kyselyaineisto on THL:n tutkijoiden käytettävissä ainoastaan Tilastokeskuksen
tietoturvallisen etäkäyttöjärjestelmän kautta. Henkilötietoja käsitellään tutkimuksen keston ajan,
jonka jälkeen ne arkistoidaan THL:ään ja Tilastokeskukseen.
Haastattelun lopussa vastaajalta tiedustellaan erikseen saako häneen ottaa yhteyttä, jos vuonna 2019
kerättyä tutkimusta jatketaan myöhemmin uudella tutkimuksella. Tällöin henkilö- ja yhteystietojasi
säilytetään Tilastokeskuksessa ja THL:ssä erillään tutkimusaineistosta, ja tietoja käytetään ainoastaan
tutkimusaineiston keruuvaiheeseen liittyvään yhteydenottoon. Mahdollisen jatko- ja/tai
seurantatutkimuksen osalta vastaajilta pyydetään erillinen suostumus tietojen edelleen luovuttamiseen
ja yhdistämiseen.
Henkilötietojesi käsittelyoikeus Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimuksessa perustuu EU:n
tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun. Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus ja
lisätietoa yhdistettävistä tiedoista on nähtävissä osoitteessa www.thl.fi/rahapelitutkimus2019. Voit
myös pyytää, että tietosuojailmoitus postitetaan sinulle soittamalla numeroon [yhteystieto
poistettu]
Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [yhteystieto poistettu]
Puhelinhaastattelun vastauksista muodostettu aineisto arkistoidaan ilman suoria tunnistetietoja ja
hallinnollisista rekistereistä saatuja tietoja myös Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019

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) Ole hyvä ja kerro oletko 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)
(Oletko 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)
(Oletko 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)
(Oletko 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)

(Oletko 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)
(Oletko 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)
(Oletko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin
eri mieltä vai täysin eri mieltä:)
Rahapelien pelaaminen piristää ihmisten elämää?
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A8. (M)
(Oletko 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?

A9A. (M) Ajattele viimeksi kulunutta 12 kuukautta. Mitä mieltä olet rahapeliyhtiö Veikkauksen
mainonnasta Suomessa Onko se:
1 Liian vähäistä
2 Olet tyytyväinen tämänhetkiseen mainontaan
3 Liian runsasta?
9 En osaa sanoa
A9B. (M) Ajattele viimeksi kulunutta 12 kuukautta. Mitä mieltä olet muiden rahapeliyhtiöiden
mainonnasta Suomessa: Onko se: Muut peliyhtiöt esim. PAF, Unibet, Kolikkopelit.com, Nordicbet,
MrGreen Pokerstars, Betsson, LeoVegas, Bet365, Betfair, Betsafe, ComeOn, Pokerihuone, PartyPoker, Guts,
Rizk
1 Liian vähäistä
2 Olet tyytyväinen tämänhetkiseen mainontaan
3 Liian runsasta?
9 En osaa sanoa
A10. (M) Rahapeliautomaatteja on sijoitettu arkiympäristöömme, esimerkiksi kauppoihin, kioskeihin
ja huoltoasemille. Mitä ajattelet ehdotuksesta, että rahapeliautomaatit sijoitettaisiin ainoastaan
erillisiin pelisaleihin:
1 kannatat ehdotusta
2 vastustat ehdotusta
3 ei kumpaakaan?
A10B. (M) Vuodesta 2022 alkaen pelaajan pitää tunnistautua pelatessaan rahapeliautomaatteja
esimerkiksi kioskeilla, kaupoissa ja huoltoasemilla. Mitä mieltä olet tästä päätöksestä
Ohje: Tunnistautumisella viitataan siihen, että henkilö joutuu ennen pelaamistaan todentamaan
henkilöllisyytensä esimerkiksi Veikkaus-kortilla tai muilla keinoilla.
1 kannatat päätöstä
2 vastustat päätöstä
3 ei kumpaakaan?
A11. (M) Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamana Veikkaus
Oy:n yksinoikeudella, mielestäsi hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittoja?
1 kyllä
2 ei
A11b. (M). Suomalaiset voivat pelata myös ulkomaisten rahapeliyhtiöiden pelejä internetissä. Mitä
ajattelet ehdotuksesta, että ulkomaisten peliyhtiöiden toiminta Suomessa estettäisiin esimerkiksi
rahansiirtoja tai internetyhteyksiä rajoittamalla?
1 kannatat ehdotusta
2 vastustat ehdotusta
3 ei kumpaakaan
A13. (M) Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestäsi vakava ongelma Suomessa?
1 kyllä
2 ei
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B. RAHAPELIEN PELAAMINEN
B1. Luettelen nyt sinulle joukon rahapelejä. Sano jokaisen pelin kohdalla, oletko
pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laske mukaan myös internetissä pelaamasi rahapelit.
Oletko pelannut Veikkauksen viikoittain arvottavia lottopelejä (Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai
niiden yhteydessä pelattavaa Jokeria, Plussaa tai Lomatonnia?
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B1b Kuinka usein pelasit niitä (Veikkauksen viikoittain arvottavaa Lottoa, Eurojackpotia, Viking
lottoa tai niiden yhteydessä pelattavaa Jokeria, Plussaa tai Lomatonnia)
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B2 Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Veikkauksen nopeita päivittäisiä nettiarvontapelejä: Syke, eBingo, Pore, Tähdenlento,
virtuaalivedonlyönti?
Ohje: näitä voi pelata vain internetissä. Huom! Vedonlyöntipelit ovat eri pelejä kuin virtuaalivedonlyönti.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B2b Kuinka usein pelasit niitä (Veikkauksen nopeita päivittäisiä nettiarvontapelejä: Syke, eBingo,
Pore, Tähdenlento, virtuaalivedonlyönti):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B3 Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Veikkauksen muita arvontapelejä, kuten Keno, Synttärit, Kaikki tai ei mitään -peli?
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B3b Kuinka usein pelasit niitä (Veikkauksen muita arvontapelejä, kuten Keno, Synttärit, Kaikki tai ei
mitään -peli):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
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B4Ba Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Veikkauksen pahvisia raaputusarpoja kuten Ässä, Casino, Luontoarpa?
Ohje:
- Myydään mm. kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla ja muissa pelipisteissä.
- Myös lahjaksi saadut arvat
- Tähän ryhmään kuuluvat myös pahviset jouluarvat.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B4Bb Kuinka usein pelasit niitä (Veikkauksen pahvisia raaputusarpoja kuten Ässä, Casino,
Luontoarpa):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B4A Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
arpapelejä, kuten Ässä, Casino ja Luontoarpa Veikkauksen nettisivuilla?
Ohje: Nämä pelit tunnetaan myös nimellä eArvat
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B4Ab Kuinka usein pelasit niitä (arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa Veikkauksen
nettisivuilla):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B6 Oletko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
Veikkauksen hevospelejä?
Ohje: Hevospelejä kuten Toto 75, Toto 64, Toto 65 ja Toto 4
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B6b Kuinka usein pelasit niitä (Veikkauksen hevospelejä):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
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B5 Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Veikkauksen vedonlyöntiä tai vakioveikkausta?
Ohje:
- Vedonlyöntiä, kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto.
- Huom! Hevospelit ovat myös vedonlyöntipelejä, eli tässä viitaan muuhun vedonlyöntiin kuin
hevospeliehin.
- Nimestään huolimatta Virtuaalivedonlyönti –niminen peli kuuluu kohtaan B2 Veikkauksen nopeita
päivittäisiä arvontapelejä.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B5b Kuinka usein pelasit niitä (Veikkauksen vedonlyöntiä tai vakioveikkausta):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B7 Oletko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
Rahapelejä Helsingin kasinolla?
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B7b Kuinka usein pelasit rahapelejä Helsingin kasinolla:
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B8B Veikkauksen raha-automaattipelejä voi pelata internetissä, erillisissä pelisaleissa tai
ruokakaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla ym.
Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Veikkauksen rahapeliautomaateilla pelipisteissä, esimerkiksi kioskilla, ruokakaupassa tai
huoltoasemalla?
Ohje: Tällä kysymyksellä viitataan pelaamiseen pelien jälleenmyyjien tiloissa, kuten kioskeissa,
ruokakaupoissa, kauppakeskuksissa, ravintoloissa, huoltoasemilla, kahviloissa jne.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B8Bb Kuinka usein pelasit niillä (Veikkauksen rahapeliautomaateilla pelipisteissä, esimerkiksi kioskilla
ruokakaupassa tai huoltoasemalla):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?

5

B8C Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Rahapeliautomaateilla Veikkauksen pelisaleissa, kuten Feel Vegas tai Pelaamo (muualla kuin
kasinolla?
Ohje:
- Mukaan pelaaminen Veikkauksen pelisaleissa (Feel Vegas tai Pelaamo) jne.
- EI mukaan pelaamista Helsingin kasinolla.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B8Cb Kuinka usein pelasit niillä (Rahapeliautomaateilla Veikkauksen pelisaleissa, kuten Feel Vegas tai
Pelaamo (muualla kuin kasinolla):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B8A
Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana): Raha-automaattipelejä Veikkauksen
nettisivuilla?
Ohje: Veikkauksen nettisivuilla viitataan internetissä Veikkaus.fi-palvelussa tapahtuvaan pelaamiseen, joka
edellyttää rekisteröitymisen.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B8Ab Kuinka usein pelasit niillä (Raha-automaattipelejä Veikkauksen nettisivuilla):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B9 Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Pelinhoitajan hoitamaa Veikkauksen pöytäpeliä muualla kuin kasinolla. Esimerkiksi pokeria,
Blackjackia tai rulettia?
OHJE:
- Tässä viitataan esimerkiksi Feel Vegas tai Pelaamo –pelisaleihin ja ravintoloihin.
- Ei lasketa mukaan laivoilla tapahtuvaa pelaamista.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B9b Kuinka usein pelasit niitä (pelinhoitajan hoitamaa Veikkauksen pöytäpeliä muualla kuin kasinolla,
esim. pokeri, Blackjack, ruletti):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
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B10 Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
Nettipokeria Veikkauksen nettisivuilla?
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B10b Kuinka usein pelasit sitä (nettipokeria Veikkauksen nettisivuilla):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B13 Oletko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin?
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B13b Kuinka usein pelasit sitä (yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B14. Oletko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia
rahapelejä (joita PAF tarjoaa)?
Ohje: PAF on Ahvenanmaalainen peliyhtiö. Kaikki Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavat rahapelit ovat
PAF:n.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B14b. Kuinka usein pelasit niitä (Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia rahapelejä (joita PAF tarjoaa):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B16 Oletko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
Muita kuin laivoilla tarjottavia PAF:in rahapelejä internetissä?
Ohje: PAF on Ahvenanmaalainen peliyhtiö, joka tarjoaa (Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavien rahapelien)
lisäksi nettisivuillaan nettipokeria ja muita pelejä.
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
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B16b Kuinka usein pelasit niitä (Muita kuin laivoilla tarjottavia PAF:in rahapelejä internetissä):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B18 Oletko pelannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahapelejä jonkin ulkomaisen
peliyhtiön nettisivuilla?
Ohje: Muita kuin Veikkaus/PAF. Näitä ovat esimerkiksi Unibet, Kolikkopelit.com, Nordicbet, MrGreen
Pokerstars, Betsson, LeoVegas, Bet365, Betfair, Betsafe, ComeOn, Pokerihuone, PartyPoker, Guts, Rizk
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B18b Kuinka usein pelasit niitä (rahapelejä jonkin ulkomaisen peliyhtiön nettisivuilla):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
B18YY Oletko pelannut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana):
PAF:n tai ulkomaisten tarjoajien pelejä (Manner-Suomen ulkopuolisissa) pelipisteissä tai pelisaleissa?
1 kyllä
2 ei
Jos kyllä
B18YYb Kuinka usein pelasit niitä (PAF:n tai ulkomaisten tarjoajien pelejä pelipisteissä tai
pelisaleissa):
1 päivittäin tai useita kertoja viikossa
2 kerran viikossa
3 1–3 kertaa kuukaudessa
4 harvemmin?
Jos henkilö on pelannut muuta kuin Veikkauksen tarjoamia pelejä (B13-B18 = kyllä), kysytään
B18X. Kun pelasit Veikkauksen ulkopuolisten tarjoajien peliä (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana), niin mitä pelityyppejä pelasit?
Ohje: Muita peliyhtiöitä ovat PAF, Unibet, Kolikkopelit.com, Nordicbet, MrGreen Pokerstars, Betsson,
LeoVegas, Bet365, Betfair, Betsafe, ComeOn, Pokerihuone, PartyPoker, Guts, Rizk. Myös yksityinen
vedonlyönti tai korttipeli rahapanoksin huomioidaan.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Arvonta- tai lottopelejä sis. eBingo (kyllä/ei)
Raha-automaattipelejä (kyllä/ei)
Päivittäisiä arvontapelejä, esim. keno (kyllä/ei)
Arpapelejä (kyllä/ei)
Hevospelejä (kyllä/ei)
Vedonlyöntipelejä (kyllä/ei)
Pokeria (kyllä/ei)
Muita pöytäpelejä, esimerkiksi: Black jack tai ruletti (kyllä/ei)
Muuta (kyllä/ei), mitä? _____________
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B18XX Mitkä olivat keskeisimmät syysi, miksi pelasit Veikkauksen ulkopuolisia pelejä?
Ohje: Valitse sopiva tai sopivat vaihtoehdot vastauksen mukaan
1 Ilmaiskierrokset
2 Suuret voitot,
3 Hyvät voittokertoimet tai palautusprosentit
4 Kiinnostavia pelejä
5 Laajempi pelivalikoima
6 Enemmän pelaajia
7 Helppo aloittaa pelaaminen
8 Nopeampitempoiset pelit
9 Jäsenedut
10 Bonukset
11 Voitot tulevat nopeasti tilille
12 Veikkauksen pelinestot tai pelaamisen turvarajat / vastuullisempi pelitapa
13 Veikkauksen ulkopuolisen pelintarjoajan pelinestot tai pelaamisen turvarajat / vastuullisempi pelitapa
14 Kaveri kertoi tai suositteli
15 Mainokset
16 Kokeilunhalu
17 Muu mikä
Jos aiemmin selvinnyt, että pelannut veikkaus.fi-sivulla (B2=kyllä tai B4A=kyllä tai B8A=kyllä tai B10=kyllä)
B18c ei kysytä, vaan lomake merkitsee automaattisesti vastaukseksi kyllä
B18Ca. Oletko pelannut rahapelejä internetissä veikkaus.fi -sivulla?
1 Kyllä
2 Ei
B18Cb. Onko sinulla Veikkaus-kortti?
1 Kyllä
2 Ei
Jos B18Ca=kyllä (on Veikkaus-kortti), kysytään B18Ca
B18Cc. Käytätkö Veikkaus-korttia pelatessasi pelipisteissä tai pelisaleissa?
1 Kyllä
2 Ei
3 Ei pelaa pelipisteissä tai pelisaleissa
Jos henkilö on Veikkauksen rekisteröitynyt asiakas (B18Ca tai B18Cb = 1), niin kysytään B18D ja B18 E
B18D. Mikä on Veikkaus asiakkuutesi taso?
Ohje: Kaikki Veikkauksen rekisteröityneet asiakkaat ovat etuasiakkaita. Jos sähköinen pelitili ei ole käytössä,
mutta asiakkaalla on Veikkaus-kortti, on asiakas myös etuasiakas.
1 Etuasiakas
2 Hopea-asiakas
3 Kulta-asiakas
4 En osaa sanoa
5 En halua sanoa
B18E. Oletko kokenut (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana), että Veikkauksen nettipelaamisen
rajoituksista ja pelaamisen hallintaa tukevista välineistä, kuten rahansiirto- ja tappiorajoista, on ollut
sinulle hyötyä?
1 en koskaan
2 joskus
3 usein
4 jatkuvasti
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Jos pelannut vähintään yhtä pelityyppiä, B1-18=kyllä.

B18Ya. Kerroit pelanneesi X eri pelityyppiä (B1–B18). Koitko jonkun (tai joidenkin) pelaamasi
pelityypin haitalliseksi itsellesi?
1 kyllä
2 ei
B18Yb. Minkä pelityypin koit haitallisena? _______________
Ohje: Jos vain yksi pelityyppi, valitse se kysymättä kysymystä vastaajalta
1 Viikottain arvottavat lottopelit
2 Nopeat päivittäiset nettiarvontapelit
3 Muut arvontapelit
4 Arpapelit nettisivuilla
5 Pahviset raaputusarvat
6 Hevospelit
7 Vedonlyönti tai vakioveikkaus
8 Rahapelit Helsingin kasinolla
9 Raha-automaattipelit netissä
10 Rahapeliautomaatit pelipisteissä
11 Rahapeliautomaatit pelisaleissa
12 Pelinhoitajan hoitama Veikkauksen pöytäpeli
13 Nettipokeri Veikkauksen sivuilla
15 Yksityinen vedonlyönti/korttipeli panoksilla
16 Rahapelit laivoilla (PAF)
17 PAF:n rahapelit netissä
18 Rahapelit ulkomaisen yhtiön nettisivuilla
19 Rahapelit ulkomailla pelipisteissä tai -saleissa

Jos pelannut vähintään yhtä Veikkauksen tarjoamaa peliä (B1-B11), niin kysytään B20a & B20b.
B20a Miten pelasit rahapelejä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Ohje: Pelipisteillä viitataan pelaamiseen pelien jälleenmyyjien tiloissa, kuten kioskeissa, ruokakaupoissa,
kauppakeskuksissa, ravintoloissa, huoltoasemilla, kahviloissa, veikkauksen pelisaleissa, kasinolla jne.
1 Ainoastaan internetissä
2 Internetissä ja muissa pelipisteissä
3 Vai vain muissa pelipisteissä
9 En osaa sanoa
Jos pelannut internetissä (B20 = 1 tai 2), kysytään
B20b Kun pelasit rahapelejä internetissä (12 viime kuukauden aikana), pelasitko
a) Tietokoneella? kyllä/ei
b) Mobiilisti älypuhelimella, tabletilla tai vastaavalla laitteella? kyllä/ei
Jos henkilö on pelannut Veikkauksen ulkopuolisia pelejä internetissä (B16 tai B18), kysytään
B20c. Kuinka monta Veikkauksen ulkopuolista pelitiliä sinulla on? _____________
Ohje: Veikkauksen ulkopuolisia ovat esimerkiksi PAF, Unibet, Kolikkopelit.com, Nordicbet, MrGreen
Pokerstars, Betsson, LeoVegas, Bet365, Betfair, Betsafe, ComeOn, Pokerihuone, PartyPoker, Guts, Rizk
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Jos joku kysymyksistä B1-B18=1:
B21 Ajattele viimeksi kulunutta 12 kuukautta. Arvioi, kuinka paljon käytit rahaa (euroa) rahapeleihin. Voit
arvioida pelaamiseen käyttämääsi rahamäärää joko keskimäärin YHDEN VIIKON tai YHDEN
KUUKAUDEN tai KOKO VUODEN aikana.
Ohje: Vastataan vain yhteen vaihtoehdoista. Jos vaikeuksia vastata, hyvä arvio riittää.
a
b
c

Käytin pelaamiseen keskimäärin YHDEN VIIKON aikana
Käytin pelaamiseen keskimäärin YHDEN KUUKAUDEN aikana
Käytin pelaamiseen 12 VIIME KUUKAUDEN aikana noin

euroa
euroa
euroa

Jos pelannut Veikkauksen ulkopuolisia pelejä (B13-B18 = kyllä), niin kysytään
B21xKerroit pelanneesi X euro X aikana (kysymys B21), kuinka monta euroa tästä rahamäärästä
käytit Veikkauksen peleihin? ________________ euroa

PELAAMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MOTIVAATIOTEKIJÄT

B25. Minkälaisissa ympäristöissä pelasit rahapelejä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.
Pelasitko:
a. Kotona
1 kyllä 2 ei
b. Omalla työpaikalla
1 kyllä 2 ei
c. Kioskilla
1 kyllä 2 ei
d. Ruokakaupassa tai kauppakeskuksessa
1 kyllä 2 ei
e. Kahvilassa
1 kyllä 2 ei
f. Huoltoasemalla
1 kyllä 2 ei
g. Ravintolassa tai muussa anniskelupaikassa
1 kyllä 2 ei
h. Veikkauksen pelisalissa, kuten Pelaamo, Feel Vegas
1 kyllä 2 ei
i. Muualla, missä?
1 kyllä 2 ei

Ohje: - Helsingin kasino ja laivat on kysytty aikaisemmin (B7 & B14), joten niitä ei laiteta kohtaan muualla
- Muualla: esim. bussissa, junassa tai muussa kulkuneuvossa tai matka-asemalla, liikunta- ja/tai urheilukeskuksessa (laskettelukeskus, uimahalli, kuntosali jne.), apteekissa tai muissa sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa tms.
B26a Mikä oli pääasiallinen syy rahapelaamiseesi? Ohje: Valitse yksi, pääasiallinen syy
B26b Mitä muita syitä oli siihen, että pelasit? Ohje: Voi valita useamman
Vaihtoehdot B26a-b:
1 Pelasit jännityksen, mielihyvän tai hauskuuden takia
2 Pelasit voittaaksesi rahaa
3 Pelasit kehittääksesi taitojasi
4 Pelasit kilpaillaksesi tai haastaaksesi itsesi
5 Pelasit seurustellaksesi muiden kanssa
6 Pelasit tukeaksesi hyvää tarkoitusta
7 Pelasit paetaksesi, rentoutuaksesi tai lievittääksesi stressiä
8 Pelasit, koska se sai sinut tuntemaan, että olet hyvä tai taitava
9 Jokin muu syy, mikä?
Jos B1-B18 = 2 (ei) KYSYTÄÄN
B19. Oletko koskaan elämäsi aikana pelannut jotain rahapeliä?

1 kyllä 2 ei
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C. SUHDE RAHAPELAAMISEEN
INTRO C1
Seuraavaksi kysyn kysymyksiä suhteestasi rahapelaamiseen. Vastatkaa sen mukaan, mikä on ollut
tilanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.
C1. (M) Kun pelaat, kuinka usein palaat jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksesi
voittaa häviämäsi rahat takaisin:
1 et koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 lähes aina?
C2. (M) Oletko kertaakaan 12 viime kuukauden aikana väittänyt muille voittaneesi rahapelissä, vaikka
olet todellisuudessa hävinnyt:
1 et kertaakaan
2 kyllä, alle puolessa häviökerroista
3 kyllä, useimmiten?
C3. (M) Oletko (12 viime kuukauden aikana) pelannut enemmän kuin mitä olet alun perin aikonut?
1 kyllä
2 ei
C4. (M) Oletko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessasi?
1 kyllä
2 ei
C5. (M) Oletko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut, että haluat lopettaa rahapelien pelaamisen,
mutta et ole uskonut, että pystyt lopettamiseen?
1 kyllä
2 ei
C6. (M) Oletko 12 viime kuukauden aikana piilottanut pelitositteita, pelirahaa, velkakirjoja tai muuta
rahapelaamiseesi liittyvää puolisoltasi, lapsiltasi tai muilta läheisiltäsi?
1 kyllä
2 ei
C7. (M) Oletko (12 viime kuukauden aikana) kiistellyt läheistesi kanssa rahankäytöstäsi?
1 kyllä
2 ei
Jos C7=1
C8. (M) Ovatko nämä kiistat rahasta koskaan koskeneet rahapelien pelaamistasi?
1 kyllä
2 ei
C9. (M) Oletko 12 viime kuukauden aikana lainannut rahaa joltain henkilöltä, etkä ole pelaamisesi
vuoksi maksanut hänelle takaisin?
1 kyllä
2 ei
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C10. (M) Oletko (12 viime kuukauden aikana) ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai
opiskeluaikaasi pelataksesi rahapelejä?
1 kyllä
2 ei
3 Ei työelämässä eikä opiskele
C11. (M) Oletko (12 viime kuukauden aikana) lainannut rahaa rahapelien pelaamista varten tai
maksaaksesi pelivelkoja?
a) Kyllä
b) Ei
Jos C11=kyllä, kysytään C12-C23
C12. Oletko 12 viime kuukauden aikana lainannut tai hankkinut rahaa seuraavilta henkilöiltä tai
tahoilta pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi:
Kotitalousvaroista?
1 kyllä
2 ei
C13.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:)
Puolisoltasi?
1 kyllä
2 ei
C14.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:)
Muilta sukulaisiltasi tai appivanhemmiltasi?
1 kyllä
2 ei
C15.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:)
Pankista tai muusta luottolaitoksesta?
1 kyllä
2 ei
C16.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi:)
Hankkinut rahaa luottokortilla?
1 kyllä
2 ei
C22.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:)
Niin sanotuilla pikavipeillä?
1 kyllä
2 ei
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C17.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:)
Yksityisiltä rahanlainaajilta?
1 kyllä
2 ei
C18.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi:)
Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita?
1 kyllä
2 ei
C19.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi:)
Myynyt omaa tai perheen omaisuutta?
1 kyllä
2 ei
C20.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi:)
Kirjoittanut katteettomia sekkejä?
1 kyllä
2 ei
C21.
(Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:)
Panttilainaamosta?
1 kyllä
2 ei
C23. Oletko 12 viime kuukauden aikana pelataksesi rahapelejä tai maksaaksesi pelivelkojasi lainannut tai
hankkinut rahaa:
Ystäviltäsi tai kavereiltasi?
1 kyllä
2 ei
C24. (M)
Kuinka usein 12 viime kuukauden aikana sinusta on tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle
ongelma:
1 ei koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
C25. (M)
Kun ajattelet viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein olet pelannut rahapelejä suuremmilla
summilla kuin sinulla oikeastaan olisi varaa hävitä:
1 et koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
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C26. (M)
Kun edelleen ajattelet viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein sinun on pitänyt pelata
rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksesi pelaamisesta saman jännityksen tunteen:
1 ei koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
C27. (M)
Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) olet lainannut rahaa tai myynyt jotakin
saadaksesi rahaa pelaamista varten:
1 et koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
C28. (M)
Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahapelaaminen on aiheuttanut sinulle
terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta:
1 ei koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
C29. (M)
Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sinua on arvosteltu rahapelaamisestasi, tai
sinulle on sanottu, että rahapelaaminen on sinulle ongelma, riippumatta siitä, mitä mieltä itse olet
asiasta:
1 ei koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
C30. (M)
Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) rahapelaamisesi on aiheuttanut taloudellisia
ongelmia sinulle tai kotitaloudellesi:
1 ei koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
C31. (M)
Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) olet tuntenut syyllisyyttä tavastasi pelata
rahapelejä, tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaat:
1 et koskaan
2 joskus
3 useimmiten
4 vai lähes aina?
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D. LÄHEISTEN RAHAPELAAMINEN
D1a. Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan: isälläsi?
D1b. (Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) äidilläsi?
D1c. (Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) veljelläsi tai siskollasi?
D1d. (Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) isovanhemmallasi/
isovanhemmillasi?
D1e. (Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) puolisollasi?
D1f. (Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) omalla lapsellasi/lapsillasi?
D1g. (Onko jollakin seuraavista läheisistäsi ollut ongelmia rahapelaamisessaan:) itsellesi 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 läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet: Tunne-elämän kuormittuneisuutta, kuten stressiä, levottomuutta, ahdistusta, masennusta,
toivottomuutta tai syyllisyyttä?
D2b. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Kielteisiä vaikutuksia terveydentilaasi, kuten uniongelmat, päänsäryt, selkäkivut tai
vatsavaivat?
D2c. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Parisuhdeongelmia, kuten riidat, epäluottamus, asumusero tai avioero?
D2d. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Muita ihmissuhdeongelmia, kuten erimielisyyksiä, eristäytymistä tai ystävyyssuhteiden
katkeamisen?
D2e. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Kodin tai asunnon menetystä tai sen uhkaa?
D2f. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Muita taloudellisia ongelmia, kuten maksuvaikeuksia, pelilainoja, maksuhäiriömerkintä?
Jos D1f ei ole 4:
D2g. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Huolta oman lapsen terveydestä tai hyvinvoinnista?
D2h. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Huolta muun läheisen terveydestä tai hyvinvoinnista?
D2i. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Henkistä väkivaltaa, kuten kiristämistä, painostamista tai pelottelua?
D2j. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Fyysistä väkivaltaa, sen seuraamista sivusta tai sen uhkaa?
D2k. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Muun rikoksen, kuten varkauden tai identiteettivarkauden uhriksi joutumisen?
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D2x. (M) (Millaisia haittoja läheisesi rahapeliongelmat ovat aiheuttaneet sinulle itsellesi. Ovatko ne
aiheuttaneet:) Kielteisiä vaikutuksia työhösi, työnhakemiseen tai opintoihin?
D2l. (M) Entä ovatko läheisesi rahapeliongelmat aiheuttaneet sinulle muita haittoja?
D2muu. Kuvaile, mitä muita haittoja ne ovat aiheuttaneet:
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E DIGITAALINEN PELAAMINEN JA HYVINVOINTI
E12 INTRO Seuraavat kysymykset koskevat video-, konsoli-, tietokone- ja mobiilipelejä., joita ei pelata
rahasta tai rahapanoksilla. Näitä pelejä voi pelata esimerkiksi tietokoneella, pelikonsolilla,
älypuhelimella tai tabletilla, ja niitä kutsutaan myös digitaalisiksi peleiksi eli digipeleiksi.
E12. Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana pelannut video-, konsoli-, tietokone- ja
mobiilipelejä?
1 kyllä
2 ei
JOS E12=2 → E1
E13. Kuinka usein pelasit niitä:
1 päivittäin tai lähes päivittäin
2 useita kertoja viikossa
3 kerran viikossa
4 1-3 kertaa kuukaudessa
5 harvemmin?
E14. Jos E13= 1-3: Kuinka monta tuntia pelasit niitä viimeksi kuluneen viikon aikana?__tuntia
E15. Jos E13= 4-5: Kuinka monta tuntia pelasit niitä viimeksi kuluneen kuukauden aikana?__tuntia
E16A. Oletko käyttänyt rahaa joihinkin seuraavista digipelien lisäominaisuuksista?
1 pelin nopeuttaminen
2 virtuaaliset esineet
3 lisätasot peliin
4 pelihahmot
5 yllätyslaatikot (loot box)
6 pelin sisäisen valuutan ostamisen
7 muut lisäominaisuudet, mikä? _________

1 kyllä
1 kyllä
1 kyllä
1 kyllä
1 kyllä
1 kyllä

2 ei
2 ei
2 ei
2 ei
2 ei
2 ei

E16. (M) Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sinusta on tuntunut, että video-,
konsoli-, tietokone- ja mobiilipelien pelaaminen saattaa olla sinulle ongelma:
1 ei kertaakaan
2 joskus
3 usein
4 lähes aina
E17. Kun ajattelet digipelien pelaamista, niin kuinka usein viimeisen 12 kuukauden aikana:
E17a-g: 1 = et koskaan, 2 = harvoin, 3 = joskus, 4 = usein, 5 = jatkuvasti
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Olet ajatellut pelaamista pitkin päivää?
Olet käyttänyt digipelaamiseen enemmän aikaa kuin aiemmin?
Olet pelannut pelejä unohtaaksesi muun elämän?
Muut ovat yrittäneet vähentää pelaamistasi, mutta epäonnistuneet siinä?
Olet tuntenut olosi kurjaksi, jos et ole päässyt pelaamaan pelejä?
Olet riidellyt muiden (esim. puoliso, perhe, ystävät) kanssa siitä, kuinka paljon käytät aikaa pelaamiseen?
Olet laiminlyönyt muita tärkeitä asioita (esim. työ, koulu, liikunta) pelataksesi pelejä?
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Seuraavaksi kysyn muutamia hyvinvointiin liittyviä taustakysymyksiä
E1. (M) Millainen on yleinen terveydentilasi mielestäsi nykyisin. Onko se:
1 hyvä
2 melko hyvä
3 keskitasoinen
4 melko huono
5 huono?
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, miltä sinusta on tuntunut neljän (4) viime viikon
aikana. Sano mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten tuntemuksiasi.
E2. (M) Kuinka suuren osan ajasta olet 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 et lainkaan?
E3. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana) tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei
mikään ole voinut piristää sinua:
1 koko ajan
2 suurimman osan aikaa
3 huomattavan osan aikaa
4 jonkin aikaa
5 vähän aikaa
6 et lainkaan?
E4. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana) tuntenut itsesi tyyneksi ja
rauhalliseksi:
1 koko ajan
2 suurimman osan aikaa
3 huomattavan osan aikaa
4 jonkin aikaa
5 vähän aikaa
6 et lainkaan?
E5. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana) tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi:
1 koko ajan
2 suurimman osan aikaa
3 huomattavan osan aikaa
4 jonkin aikaa
5 vähän aikaa
6 et lainkaan?
E6. (M) (Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana) ollut onnellinen:
1 koko ajan
2 suurimman osan aikaa
3 huomattavan osan aikaa
4 jonkin aikaa
5 vähän aikaa
6 et lainkaan?
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E9. Kuinka usein olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana juonut alkoholijuomia? Ota mukaan
myös ne kerrat, jolloin joit 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 et 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 → F INTRO
E10. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet juonut niinä päivinä, jolloin käytit
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 olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia:
1 et koskaan
2 harvemmin kuin kerran kuussa
3 kerran kuussa
4 kerran viikossa
5 päivittäin tai lähes päivittäin?
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F. TAUSTATIEDOT
Lopuksi kysyn muutamia taustatietokysymyksiä.
F1a. Mikä on sukupuolesi?
1 nainen
2 mies
3 muu
4 en halua kertoa
F1b. Minä vuonna olet syntynyt? _________
F1c. Onko siviilisäätysi:
1 naimaton
2 avioliitto tai rekisteröity parisuhde
3 avoliitto
4 asumuserossa
5 eronnut
6 leski?
7 en halua kertoa
F1d. Missä kunnassa asut?
F1e. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut. Onko se:
1
2
3
4
5
6
7
8

peruskoulu tai vastaava
ylioppilastutkinto
ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto
ammatillinen opistoasteen tutkinto
ammattikorkeakoulu tai muu alempi korkeakoulututkinto
ylempi korkeakoulututkinto
joku muu?
ei ole suorittanut mitään loppuun

F2. Arvioi paljonko ovat keskimäärin omat kuukausitulosi, kun verot on vähennetty. Ota huomioon
kaikki säännölliset tulosi verotuksen jälkeen, kuten ansio- ja omaisuustulot, eläkkeet ja muut
sosiaaliturvaetuudet.
- Jos palkka vaihtelee kuukausittain, arvio keskimääräisestä palkasta
- Kuukausittainen tulo, vaikka palkka maksettaisiin viikoittain
__________ euroa kuukaudessa
F3. Oletko tällä hetkellä pääasiassa: LUETTELE 1-11
1 palkansaaja kokopäivätyössä
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?
12 Ei halua kertoa
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LOPUKSI

G INTRO Tutkimusta saatetaan jatkaa myöhemmin uudella vastaavanlaisella tutkimuksella ja
tarkentavilla haastatteluilla. Tulemme ottamaan yhteyttä niihin henkilöihin tai osaan niistä henkilöistä,
jotka ovat antaneet suostumuksensa Tilastokeskukselle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).
Jatkotutkimukseen suostuneiden yhteystietoja säilytetään erillään tutkimusaineistosta, ja tietoja
käytetään ainoastaan tutkimusaineiston keruuvaiheeseen liittyvään yhteydenottoon.
G1. Mikäli tämä tutkimus toistetaan, sopiiko sinulle, että otamme sinuun yhteyttä vuonna 2023 tai sitä
myöhemmin?
1 kyllä
2 ei
G2. Sopiiko sinulle, että THL:n valtuuttama tutkija ottaa sinuun yhteyttä täydentääkseen tämän
tutkimuksen tuloksia uudenlaisella tutkimuksella vuosien 2020–2022 aikana?
1 kyllä
2 ei
Jos henkilö antaa suostumuksen yhteydenottoon E1 = 1 tai 2, tai E2 =1), niin kysytään seuraavat tiedot.
Tiedot annetaan vain jatkokyselyn tekijöiden käyttöön.
Etunimi:

____________________ Sukunimi: _________________________________________

Puhelinnumero:

________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________________

Jos sinulle heräsi kysymyksiä omaan tai läheisesi rahapelaamiseen liittyen tai haluat keskustella
rahapelaamisesta, voit ottaa yhteyttä Peluuriin. Peluurin palvelut ovat maksuttomia. Peluurin auttava
puhelin: 0800 100 101 arkisin klo 12–18 www.peluuri.fi
Tässä olivat kaikki kysymykset. Kiitämme sinua tutkimukseen osallistumisesta ja arvokkaasta
tutkimusavusta. Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää uutta tietoa suomalaisten rahapelaamisesta.
Sinua haastatteli Tilastokeskuksen tilastohaastattelija N.N. Hyvää päivän/illan jatkoa!
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