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Liite 1. Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tulokset (rahapelaaminen). 

Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen, etänä tai kasvokkain
toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

Abbott ym. 
2018 
Uusi-Seelanti 

Kolmen lyhyen 
puhelimitse 
toteutetun 
intervention 
vaikutukset 
rahapelaamisen 
vähentämiseen 
verrattuna auttavan 
puhelimen kautta 
annettuun 
tavanomaiseen 
neuvontaan. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 

Henkilöt, joilla oma 
kokemus 
rahapeliongelmasta 
(rekrytoitu kansalliseen 
rahapelaajille 
suunnattuun auttavaan 
puhelimeen soittaneista) 

Ikä ≥ 18 vuotta 

a. Kolme yksilömuotoista etänä (puhelimitse) toteutettua 
interventiota; auttavan puhelimen kautta annettu tavanomainen
tuki (kontrolliryhmä) 
x. Motivoiva haastattelu ja kognitiivinen käyttäytymisterapia 
(työkirja) 

b. 
Tutkimuksessa oli kolme koeryhmää: ensimmäiseen ryhmään 
kuuluville toteutettiin motivoiva haastattelu (MH), toiseen ryhmään 
kuuluville toteutettiin motivoiva haastattelu ja he saivat lisäksi 
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) perustuvan työkirjan, 
kolmanteen ryhmään kuuluville toteutettiin motivoiva haastattelu ja 
he saivat KKT-työkirjan sekä neljä kannustuspuhelinsoittoa. 
Kontrolliryhmään kuuluvat saivat auttavan puhelimen kautta 
annettavaa protokollaan perustuvaa tavanomaista tukea. 

Koeryhmät 
Motivoiva haastattelu oli lyhytkestoinen ja se oli rakennettu niin, 
että se tuki interventioon osallistuvaa rakentamaan sitoutumistaan 
ja syitä muutokselle. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva 
oma-aputyökirja (Becoming A Winner: Defeating Problem Gambling; 
Hodgins ja Makarchuk 1998) lähetettiin osallistujille postitse. 
Kolmannessa ryhmässä jokaisen kannustuspuhelinsoiton aikana 
interventioon osallistuvien edistymistä arvioitiin, motivaatiota ja 
sitoutumista interventioon vahvistettiin ja uusia lyhyen aikavälin 
tavoitteita muodostettiin perustuen työkirjan sisältöön. 

Kontrolliryhmä 
Auttavan puhelimen kautta annettuun standardimuotoiseen tukeen 
sisältyi lyhyt seulonta, ongelman tunnistaminen sekä tietoa ja ohjaus 

1. n = 462
(MH n = 112; MH + työkirja n = 118;
MH + työkirja + soitot n = 116; 
kontrolliryhmä n = 116; miehiä
41,4‒55,2 %, ikä: ka 37,5‒40,3) 

2. 
Rahapelaaminen 
Rahapelaamiseen käytettyjen 
päivien määrä kuukaudessa ja 
pelaamiseen hävitty rahamäärä 
päivässä (takautuva 
päiväkirjamenetelmä, pelaamisen 
vähentämisen onnistumista 
kuvaava indikaattori + läheisten 
antama arvio) 
Koettu onnistuminen 
rahapelaamisen vähentämiseen 
liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa (neliportainen 
arviointiasteikko) 
Ongelmapelaamisen vakavuus 
(Problem Gambling Severity Index, 
PGSI) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
3, 6 ja 12 kuukautta intervention
päättymisen jälkeen

Kaikissa ryhmissä pelaamiseen käytettyjen päivien 
määrä kuukaudessa ja pelaamiseen hävitty rahamäärä 
päivässä oli pienentynyt 3 kuukauden seuranta-ajan 
jälkeen ja muutos oli säilynyt 6 ja 12 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen. Samaan tapaan 3 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen saavutettu edistyminen 
rahapelaamisen vähentämiseen liittyvissä tavoitteiden 
saavuttamisessa oli säilynyt 6 ja 12 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen. Myös ongelmapelaajien osuus 
kaikista tutkittavista oli pienentynyt 12 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen. 

Kun interventioiden hyötyjä verrattiin keskenään 
intensiivisimmillä interventioilla (MH + työkirja ja MH + 
työkirja + soitot) ei saavutettu enemmän hyötyjä kuin 
vähemmän intensiivisillä interventioilla (MH ja 
standardimuotoinen tuki). Kannustuspuhelinsoittoja 
sisältävällä interventiolla ei myöskään saavutettu 
enemmän hyötyjä verrattuna muihin tutkittuihin, 
vähemmän intensiivisiin interventioihin. 

Kannustussoittopuheluita sisältävällä interventiolla oli 
kuitenkin saavutettu enemmän pelaamisen 
vähentämiseen liittyviä hyötyjä 12 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen sellaisissa tutkittavien 
alaryhmissä, joiden rahapeliongelman vakavuus oli 
korkein (mittarina PGSI), joilla oli enemmän 
ahdistuneisuutta (mittarina Kessler-10) ja matalampi 
usko intervention vaikuttavuuteen (minäpystyvyys; 
mitattuna asteikolla 0‒10) intervention alkaessa 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen, etänä tai kasvokkain
toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

kasvokkain toteutettuihin terapiapalveluihin tai muihin palveluihin 
ja/tai ehdotus soveltuvasta oma-avusta (esim. rahan saatavuuden 
rajoittaminen). Standardimuotoisesta tuesta poistettiin motivoivan 
haastattelun elementit. Lisäksi tälle ryhmälle lähetettiin postitse 
useita opetuksellisia lehtisiä sisältävä informaatiopaketti. 

c. Kaikilla ryhmillä aloitusintervention kesto ka 33‒38 min; 
puhelinsoittoja saaneelle ryhmälle neljä kannustuspuhelinsoittoa 
viikon, kuukauden sekä kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen 
aloitushaastattelusta, kannustuspuhelinsoittojen kesto ka 10‒15 
min
d. Auttavan puhelimen työntekijät (koulutettuina kaikkien
interventioiden toteuttamiseen) 

verrattuna vähemmän intensiivisillä interventioilla 
saavutettuihin hyötyihin. 

Boudreault ym. 
2018 
Kanada 

Ranskankielisen oma-
apuohjelman 
vaikutukset 
ongelmapelaamisen 
hoidossa. (Oma-
apuohjelmaan sisältyi 
kolme puhelimitse 
toteutettua 
motivoivaa 
haastattelua ja 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaa
n perustuva työkirja.) 

Oma-apuohjelmaan 
osallistuneiden 

Henkilöt, joiden 
rahapelaaminen 
riskitasolla tai joilla 
rahapeliriippuvuus 
(minimipistemäärä 2 
PGSI-mittarilla) 
(rekrytoitu mainosten 
avulla ja aiemmin 
toteutettuihin 
tutkimuksiin 
osallistuneista) 

Ikä ≥ 18 vuotta 

a. Yksilömuotoinen etänä (puhelimitse) toteutettu interventio;
hoitoa odottavien ryhmä (kontrolliryhmä) 
x. Motivoiva haastattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia (työkirja) 

b. 
Koeryhmä 
Koeryhmään osallistuville toteutettiin puhelimitse kolme motivoivaa 
haastattelua (MH) ja heille lähetettiin postitse kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan perustuva työkirja. Työkirjaa kannustettiin 
käymään läpi omassa tahdissa. 

Kaikki motivoivat haastattelut toteutettiin samaan tapaan paitsi 
ensimmäinen, jonka aikana interventioon osallistuvat saivat lisäksi 
lyhyen palautteen tutkimuksen alkaessa tehdyistä 
mittaustuloksistaan. Motivoivien haastattelujen aikana terapeutti 
pyrki herättelemään muutospuhetta interventioon osallistuvissa 
ottaen puheeksi pelaamiskäyttäytymisen muuttamista motivoivia 
tekijöitä ja käyttäytymisenmuutoksen hyötyjä. Pelaamisen 
vähentämisen ja lopettamisen tärkeyttä ja varmuutta tämän 
tavoitteen saavuttamiseen arvioitiin ja vahvistettiin. Tavoitteena oli 

1. n = 62 (koeryhmä n = 31;
kontrolliryhmä n = 31; naisia
molemmissa ryhmissä 38,7 %, ikä:
ka koeryhmässä 53,06 ja
kontrolliryhmässä 50,00) 

2. 
Rahapelaaminen 
Rahapeliriippuvuus ja pelaamisen 
aiheuttamat haitat (Pathological 
Gambling Diagnostic Interview, 
PGDI) 
Pelaamisen tavat edeltävän 
kuukauden aikana (pelaamisen 
useus sekä pelaamiseen käytetty 
aika ja raha; kolme avointa 
kysymystä) 

Koeryhmään kuuluneiden rahapeliriippuvuuden oireet, 
rahapelaaminen (pelaamisen useus ja pelaamiseen 
käytetty aika ja raha) ja pelaamisen aiheuttamat 
sosiaaliseen elämään, taloudelliseen tilanteeseen ja 
elämänlaatuun liittyvät haitat olivat vähentyneet 11 
viikon jälkeen intervention alkamisesta verrattuna 
intervention alkaessa tehtyyn mittaukseen. 

Myös koeryhmään kuuluneiden pelaamiseen liittyvä 
hallinnan tunne sekä tyytyväisyys sosiaaliseen 
elämään, taloudelliseen tilanteeseen ja psykologiseen 
hyvinvointiin olivat lisääntyneet 11 viikon jälkeen 
intervention alkamisesta. 

Kaikki havaitut muutokset koeryhmässä olivat 
säilyneet 1, 6 ja 12 kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 

Molemmissa ryhmissä pelaamisen aiheuttamat 
avioelämään, perhe-elämään, mielialaan ja uneen 
liittyvät haitat olivat vähentyneet 11 viikkoa 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen, etänä tai kasvokkain
toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

tuloksia verrattiin 
hoitoa odottavan 
ryhmän tuloksiin. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 

edistymisen tukeminen. Tarvittaessa keskusteltiin hoidon aikana 
esiin tulleista vaikeuksista ja tarjottiin keinoja niistä selviytymiseen. 
Interventioon osallistuvaa kannustettiin myös asettamaan itselleen 
realistisia tavoitteita keskustelukertojen välille. 

Työkirjana käytettiin Ladouceurin ym. (2015) päivittämää versiota 
kanadalaisen peliongelmien ehkäisemisen ja hoitokeskuksen 
kehittämästä työkirjasta (JEu me questionne, CQEPTJ 2012). 
Päivitettyyn työkirjaan oli lisätty muun muassa aiemmin ohjelmaan 
osallistuneiden kokemustarinoita ohjelmaan osallistumisesta. 
Työkirja sisälsi viisi lukua. Ensimmäisessä luvussa korostetaan 
pelaajan motivaatiota muutokseen ja muutokset hyötyjä. Toisessa 
luvussa autetaan pelaajaan tunnistamaan suurentuneen riskin 
pelitilanteita ja strategioita niistä selviytymiseen. Kolmannessa 
luvussa keskitytään hoitotavoitteen (pelaamattomuus tai hallittu 
pelaaminen) asettamiseen ja annetaan tietoa pelaamiseen 
houkuttelevista tunteista ja ajatuksista (pelaamisen ansat). 
Neljännessä luvussa pyritään tunnistamaan pelaamiseen liittyviä 
ajatuksia ja ymmärtämään niiden vaikutusta ongelmapelaamisen 
jatkumiseen. Viimeisessä luvussa keskitytään kognitiiviseen 
uudelleentulkintaan ja retkahdusten ehkäisemiseen. Lisäksi työkirjan 
liitteenä on materiaaleja rentoutustekniikoista ja 
ongelmanratkaisumenetelmistä. Jokaiseen lukuun sisältyy 
lomakkeita pelaamisen tapojen kirjaamiseen. 

Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmänä oli hoitoa odottavien ryhmä. Kontrolliryhmään 
osallistuvat saivat kolme 10 minuutin puhelinsoittoa 
jonotustilanteestaan tutkimuksen aikana. Puhelinkeskustelun aikana 
oli mahdollista keskustella pelaajan rahapelaamisen tavoista, 
käyttämättä kuitenkaan motivoivaan haastatteluun perustuvia 
tekniikoita. Puhelinkeskustelun aikana tuli myös arvioida, kokivatko 
pelaajat psyykkistä stressiä. (Kontrolliryhmään osallistuneet 

Minäpystyvyys (pelaamiseen 
liittyvä hallinnan tunne; Self-
Efficacy Questionnaire) 
Tyytyväisyys elämään (Life 
Satisfaction Questionnaire) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
11 viikkoa intervention alkamisesta 
sekä 1, 6 ja 12 kuukautta
intervention päättymisen jälkeen

intervention alkamisesta verrattuna intervention 
alkaessa tehtyyn mittaukseen. Myös yleiset elämään 
liittyvät mielihyvän tunteet olivat lisääntyneet 
molemmissa ryhmissä 11 viikkoa intervention 
alkamisesta. 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen, etänä tai kasvokkain
toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

osallistuivat samaan interventioon kuin koeryhmä tutkimuksen 
toteuttamisen jälkeen.) 

c. 
Koeryhmä: ensimmäinen MH-puhelinsoitto alkuarvioinnin jälkeen ja 
seuraavat soitot kolmen ja kahdeksan viikon jälkeen ensimmäisestä 
MH-soitosta, soittojen kesto 20‒45 min 
Kontrolliryhmä: kolme 10 min puhelinsoittoa samanlaisten 
ajanjaksojen välein kuin koeryhmässä 

d. Psykologian jatko-opiskelijat kliinisen psykologin valvonnassa

Garcia-Caballero ym. 
2018 
Espanja 

Motivoivaan 
haastatteluun ja 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaa
n perustuvan 
yksilömuotoisen 
psykologisen 
intervention 
vaikutukset 
rahapeliriippuvuuden 
hoidossa. 

Kokeenomainen 
tutkimus (ei 
kontrolliryhmää) 

Henkilöt, joilla 
diagnosoitu 
rahapeliriippuvuus (DSM-
IV-TR-kriteerit) ja jotka 
saavuttaneet 
terapiatavoitteen 
(pelaamattomuus) eli 
jotka suorittaneet 
terapian loppuun 

Ikä yli 18 vuotta 

a. Yksilömuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Motivoiva haastattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia 

b. 
Terapia oli protokollaan perustuva ja suurin osa käytetyistä 
tekniikoista perustui motivoivaan haastatteluun, ärsykkeiden 
hallintaan, kognitiiviseen uudelleentulkintaan (todennäköisyys-
käsitteen ymmärtäminen sekä pelaamiseen liittyvien vääristyneiden 
uskomusten tunnistaminen ja muokkaaminen) ja retkahdusten 
ehkäisemiseen. 

Terapia koostui kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa 
pyrittiin pelaamattomuuteen käyttäen motivoivaan haastatteluun 
perustuvia tekniikoita. Tekniikoilla pyrittiin vahvistamaan 
interventioon osallistuvan muutospuhetta ja käyttäytymisen 
muutoksen aloittamiseen liittyvää pystyvyyden tunnetta. Toisessa 
vaiheessa pyrittiin ylläpitämään pelaamattomuutta käyttäen 
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvia menetelmiä kuten 
ärsykkeiden hallintaa, kognitiivista uudelleentulkintaa ja 
retkahdusten ehkäisemistä. 

1. n = 18 (miehiä 100 %; ikä: ka 45,8
vuotta) 

2. 
Rahapelaaminen 
Rahapelikäyttäytyminen 
(pelaamisen useus ja 
rahapelikulutus) 
Ongelmapelaaminen (National 
Opinion Research Center Screen for 
Gambling Problems, NODS) 

Elämänlaatu ja tyytyväisyys 
elämään (Quality of Life Enjoyment 
and Satisfaction, Q-LES-Q) 
Impulsiivisuus (UPPS-P Impulsive 
Behavior Scale) 
Koettu toimintakyvyttömyyden 
aste (Sheehan Disability Inventory, 
SDI) 
Masennusoireet (Beck Depression 
Inventory, BDI) 

Interventioon osallistuneiden rahapelaamiseen 
liittyvät ongelmat (NODS) sekä masennus- ja 
ahdistuneisuusoireiden määrä olivat vähentyneet 
intervention päättymisen jälkeen. 

Impulsiivisen käyttäytymisen osalta myönteisiin ja 
kielteisiin tunteisiin liittyvä hätäisyys sekä 
harkitsevuuden ja sinnikkyyden puute olivat 
vähentyneet intervention päättymisen jälkeen. 

Lisäksi elämänlaadun osalta tutkittavien tyytyväisyys 
fyysiseen terveyteen, kotitöihin, sosiaalisiin suhteisiin 
ja yleisesti elämään olivat lisääntyneet intervention 
päättymisen jälkeen. 
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c. Käyntikerrat kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa/kahden viikon 
välein(bi-weekly); käyntikertojen kesto 40 min; terapian 
kokonaiskesto yhteensä 6 kuukautta; terapian päättymisen jälkeen
aloitettiin 6 kuukauden seurantajakso, jonka aikana terapiakäyntejä 
oli kerran kuukaudessa (jos pelaamattomuus-tavoitetta ei tähän
mennessä ollut saavutettu, seurantajaksoa jatkettiin, kunnes tavoite 
oli saavutettu; jos terapiatavoite oli saavutettu, aloitettiin 6 
kuukauden seurantajakson jälkeen uusi pidempi seurantajakso, 
johon sisältyi kolme terapiakäyntiä, 3, 9 ja 21 kuukautta 
ensimmäisen seurantajakson päättymisen jälkeen) 

d. (ei mainintaa) 

Ahdistuneisuusoireet (State-Trait 
Anxiety Inventory, STAI) 

4. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa (eli ensimmäisen 6
kuukauden seurantajakson jälkeen) 

Luquiens ym. 
2016 
Ranska 

Kolmen verkossa 
toteutettavan 
psykoterapiamoduuli
n (ilman ohjausta tai 
ohjauksen kanssa) 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa 
verkkopokerinpelaajill
e, jotka eivät ole 
hakeneet apua 
peliongelmaansa. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 

Verkkopokerinpelaajat, 
joilla rahapeliongelma 
(PGSI-pistemäärä ≥ 5) ja 
jotka eivät ole hakeneet 
apua peliongelmaansa 
(rekrytoitu suoraan 
verkkopokerisivustolta) 

Ikä ≥ 18 vuotta 

a. Kolme yksilömuotoista etänä (sähköpostin välityksellä) 
toteutettua interventiota; interventioihin osallistumista odottavien 
ryhmä (kontrolliryhmä) 
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (työkirja) 

b. 
Koeryhmät 
Ensimmäiseen koeryhmään osallistuneet saivat sähköpostitse 
pelaajan PGSI-pistemäärän mukaan automaattisesti luodun 
palautteen rahapelaamisestaan. Tähän sisältyi tieto PGSI-
pistemäärästä, kuvaus pistemäärään perustuvasta pelaamisen 
riskitasosta ja vastaavan riskitason pelaamisen esiintyvyydestä 
tutkimuksen toteuttamismaassa (Ranska). 

Toiseen ryhmään osallistuneet saivat sähköpostitse oma-
aputyökirjan, joka sisälsi kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan 
perustuvan terapiaohjelma. Tähän ryhmään osallistuneet eivät 
saaneet ohjausta. 

Kolmanteen ryhmään osallistuneet saivat sähköpostitse saman 
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvan terapiaohjelman 

1. n = 1122
(yksilöity palaute n = 293; työkirja
ilman ohjausta n = 264; työkirja + 
ohjaus n = 301; kontrolliryhmä n = 
264) (miehiä 92,07 %; ikä: ka 34,7
vuotta) 

2. 
Rahapelaaminen 
Rahapeliongelman vakavuus 
(Problem Gambling Severity Index, 
PGSI) 
Verkkopokerisivuston 
automaattisesti keräämä 
pelaamista koskeva data viimeisen 
kuukauden ajalta (pelaaminen 
usealle pelipöydällä samaan aikaan, 
pelaamisen pakonomaisuus, 
panoksien yhteenlaskettu summa, 
keskimääräinen hävitty rahasumma 
pelisessiota kohden, hävitty 

Kaikissa ryhmissä, paitsi yksilöityä ohjausta saaneessa 
ryhmässä, PGSI-pistemäärä oli laskenut 6 viikkoa 
intervention alkamisen jälkeen verrattuna intervention 
alkaessa tehtyyn mittaukseen. Ryhmien välillä ei 
havaittu kuitenkaan eroja 6 viikkoa intervention 
alkamisen jälkeen eikä 12 viikon seuranta-ajan jälkeen. 

Myöskään pelaamisen tavoissa ei havaittu eroja 
ryhmien välillä 6 viikkoa intervention alkamisen 
jälkeen eikä 12 viikon seuranta-ajan jälkeen. 

Kaikissa ryhmissä pelaaminen usealla pelipöydällä 
samaan aikaan oli vähentynyt, sähköpostitse 
palautetta saaneessa ryhmässä panoksien 
yhteissumma oli pienentynyt ja työkirjan ilman 
ohjausta saaneessa ryhmässä pelisessioiden määrä oli 
vähentynyt 6 viikkoa intervention alkamisen jälkeen. 

Yksilöityä ohjausta saaneessa ryhmässä intervention 
keskeyttäneiden osuus oli suurin intervention 
päättyessä ja 12 viikon seuranta-ajan jälkeen. 
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 sisältävän työkirjan koulutetun psykologin toimittamana viikoittain 
sekä heille yksilöityä ohjausta. 
 
Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvan terapiaohjelman 
sisältämä työkirja perustui Ladouceurin (2007) kehittämään oma-
aputyökirjaan. Terapiaohjelmaan sisältyi kuusi askelta: motivaatio, 
taloudelliset asiat, kognitiiviset vääristymät, laukaisevat tekijät, 
elämän uudelleenjärjestäminen ja retkahdusten ehkäiseminen. 
Tämä terapiaohjelma valittiin, koska se oli osoittautunut tehokkaaksi 
pokerinpelaajien hoidossa. 
 
Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmälle lähetettiin sähköpostitse ilmoitus heidän 
paikastaan hoitojonossa ja heidän mahdollisuudestaan niin 
halutessaan osallistua johonkin tutkituista interventiomuodoista 
tutkimuksen seuranta-ajan (12 viikkoa) jälkeen. 
 
c. Yksilöllistä ohjausta sisältävässä interventiossa ohjausta 
viikoittain, intervention kesto yhteensä 6 viikkoa  
d. Koulutettu psykologi 
 

kokonaisrahamäärä, panoksien 
yhteissumma, pelisessioiden 
määrä) 
 
3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa (6 viikkoa intervention 
alkamisesta) sekä 12 viikkoa 
intervention päättymisen jälkeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maniaci ym. 
2018 
Italia 
 
Standardoituun 
protokollaan 
perustuvan 
funktionaalisen 
terapian vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 
 

Henkilöt, jotka hakeneet 
apua rahapeliongelmaan 
(rekrytoitu 
riippuvuushäiriöiden 
interventioon  
erikoistuneesta 
keskuksesta ja psykiatrian 
poliklinikalta) 
 
Ikä ≥ 18 vuotta 
 
 
 

a. Yksilömuotoinen (kasvokkain toteutettu) interventio 
x. Funktionaalinen terapia (integroitu keho-mieli-terapia; functional 
therapy) 
 
b. 
Standardoituun protokollaan perustuvan hoidon tavoitteena oli 
lisätä interventioon osallistuvien pelaamattomuutta sekä vähentää 
rahapelaamiseen liittyvää pelihimoa ja rahapeliriippuvuuteen 
liittyviä psykologisia oireita. 
 
Funktionaaliseen teoriaan perustuvan hoidon keskiössä olivat 
keholliset menetelmät, joiden avulla pyrittiin palauttamaan 
keskeisiä, rahapelihäiriön myötä muuntuneita minäkokemuksia 

1. n = 28 (miehiä 83,3 %; ikä: ka 40 
vuotta, 22‒55 vuotta) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Rahapelikäyttäytyminen (South 
Oaks Gambling Screen, SOGS) 
Ongelmapelaamisen oireet (PG-
Yale-Brown Obsessive-Compulsive 
Scale, PG-YBOCS) 
 
Ahdistuneisuus (Stait-Trait Anxiety 
Inventory, STAI) 

Interventioon osallistuneiden rahapelaaminen (SOGS 
ja PG-YBOCS -mittareilla mitattuna), ahdistuneisuus- ja 
masennusoireet sekä impulsiivisuus ja koettu stressi 
olivat vähentyneet intervention päättymisen jälkeen. 
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(Basic Experiences of the Self). Hoidossa keskityttiin 
rahapelikäyttäytymisen vähentämiseen ja lopettamiseen useiden 
kehollisten, kognitiivisten ja tunteiden käsittelyyn liittyvien 
tekniikoiden, kuten syvähengityksen, ohjatun mielikuvaharjoittelun 
sekä itsevarmuuden vahvistamiseen ja pelihimon hallintaan 
liittyvien menetelmien, avulla. 
 
c. 16 käyntikertaa, käyntikertoja kaksi kertaa viikossa, intervention 
kesto yhteensä kaksi kuukautta 
d. (ei mainintaa) 
 

Masennus (Beck Depression 
Inventory-II version, BDI-II) 
Impulsiivisuus (Barratt 
Impulsiveness Scale 11th version, 
BIS-11) 
Koettu stressi (Measurement of 
Psychological Stress, MSP) 
 
3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa 
 

McIntosh ym. 
2016 
Australia 
 
Kolmen kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaa
n ja tietoisuustaitojen 
(mindfulness) 
harjoitteluun 
perustuvan 
intervention 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 
 
Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 
 
 
 

Rahapeliongelmien 
hoitoon erikoistuneelta 
klinikalta hoitoa hakeneet 
 
 
 

a. Kolme yksilömuotoista kasvokkain toteutettua interventiota 
(mukana kontrolliryhmänä ollut standardimuotoinen kognitiivinen 
käyttäytymisterapia) 
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia, tietoisuustaitojen harjoittelu 
 
b. 
Koeryhmät 
Ensimmäiseen koeryhmään kuuluvat osallistuivat ensin manuaaliin 
perustuvaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja tämän jälkeen 
tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvaan interventioon (KKT + 
MF). Toiseen koeryhmään kuuluvat osallistuivat ensin 
tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvaan interventioon ja sitten 
manuaaliin perustuvaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (MF + 
KKT). 
 
KKT sisälsi tietoa kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttämisestä 
ongelmapelaamisen hoidossa, harjoituksia ajatusten, tunteiden, 
fyysisten tuntemusten ja käyttäytymisen erottamiseksi toisistaan, 
kuvauksen yleisistä rahapelaamiseen liittyvistä epärationaalisia 
ajatustavoista ja siitä, miten näitä ajatuksia voidaan haastaa, 
kuvauksen rahapelaamista lisäävistä ja ylläpitävistä tekijöistä, 
keinoja rahapelaamisen laukaisevien tekijöiden ja/tai korkean riskin 
tilanteiden vaikutuksen vähentämiseksi ja harjoituksia tavoitteiden 

1. n = 77 (KKT ensin n = 23; MF 
ensin n = 28; kontrolliryhmä n = 26) 
(naisia 28,6 %; ikä: ka 38,48 vuotta) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Rahapelikäyttäytyminen (South 
Oaks Gambling Screen, SOGS; DSM-
5 rahapeliriippuvuuden kriteerit; 
neljä rahapelikäyttäytymistä 
kuvaavaa avointa kysymystä) 
 
Psykologinen stressi (Depression 
Anxiety and Stress Scale- 
21, DASS-21) 
Tietoisuustaidot (Five Factor 
Mindfulness Questionnaire-Short 
Form, FFMQ-SF) 
Ajatusten tukahduttaminen ja 
ruminointi (White Bear Suppression 
Index, WBSI; Rumination Reflection 
Questionnaire, RRQ) 

Kaikissa ryhmissä rahapeliriippuvuuden oireet (DSM-
kriteereillä mitattuna) olivat vähentyneet ensimmäisen 
interventio-osion (kontrolliryhmässä seitsemän 
ensimmäisen käyntikerran), interventioiden 
päättymisen ja kolmen kuukauden seuranta-ajan 
jälkeen verrattuna interventioiden alkaessa tehtyyn 
mittaukseen. 
 
Kaikissa ryhmissä rahapelihäiriön diagnostiset kriteerit 
täyttävien osuus oli vähentynyt interventioiden 
päättymisen ja kolmen ja kuuden kuukauden seuranta-
ajan jälkeen. 
 
Myös rahapelaamiseen käytetty aika ja rahamäärä 
olivat vähentyneet ensimmäisen interventio-osion ja 
interventioiden päättymisen jälkeen kaikissa ryhmissä. 
 
Psykologinen stressi oli vähentynyt koeryhmissä 
ensimmäisen interventio-osion ja kontrolliryhmässä 
seitsemän ensimmäisen käyntikerran jälkeen sekä 
kaikissa ryhmissä interventioiden päättymisen jälkeen. 
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asettamiseksi. Käyntikerrat perustuivat St Vincentin sairaalassa 
rahapeliongelmien hoidossa käytettyyn manuaaliin (Cognitive 
Behaviour Therapy for Problem Gambling; PGRTC 2011). 

MF sisälsi tietoa mindfulness-meditaation käyttämisestä 
ongelmapelaamisen hoidossa, harjoituksen läsnäolevasta 
syömisestä, keinoja tietoisuuden lisäämiseksi ”autopilotti” 
ajattelusta, meditaatioharjoituksia (insight meditation), 3-
minuuttisia tietoisen hengityksen harjoituksia, harjoituksia ajatusten 
havainnoimiseksi ja nimeämiseksi ja meditaation aikana heräävien 
vaikeiden tunteiden käsittelemiseksi sekä keinoja säännöllisen 
meditaatioharjoittelurutiinin luomiseksi ja säännölliseen 
harjoitteluun liittyvien esteiden purkamiseksi. Käyntikerrat 
perustuivat tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvassa 
kognitiivisessa terapiassa käytettyihin hoitomuotoihin (Mindfulness 
Based Cognitive Therapy, Segal ym. 2002). 

Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmään osallistuneet osallistuivat kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan perustuvaan standardimuotoiseen hoitoon, 
joka perustui yksilölliseen hoidon suunnitteluun. 

Kaikkiin ryhmiin osallistuneet osallistuivat ensin kolmeen 
aloituskertaan, joihin sisältyi alkuarviointi, rahapelaamiseen liittyvää 
psykoedukaatiota ja tietoa useista käyttäytymisterapeuttisista 
tekniikoista. Lisäksi osallistujien tuli pitää päiväkirjaa 
rahapelaamisestaan käyntikertojen välillä. Lisäksi ennen 
tutkimukseen kuuluvaa osallistujien loppuarviointia kaikki 
osallistujat saivat viimeisellä käyntikerrallaan keinoja retkahdusten 
ehkäisemiseksi. Jos interventioon osallistuvilla ilmeni 
rahapelaamiseen liittyviä ongelmia ja/tai muita samanaikaisia 
vaikeuksia, heille tarjottiin lisäkäyntikertoja seuranta-ajan aikana. 

Elämänlaatu (12-Item Short Form 
Health Survey, SF-12) 
Tyytyväisyys interventioon (Client 
Satisfaction Questionnaire—8) 
Hoidon vaikuttavuus (kaksi Likert-
asteikollista kysymystä) 

3. Mittaukset interventioiden
alussa ja lopussa sekä 3 ja 6 
kuukautta interventioiden 
päättymisen jälkeen

Lisäksi koeryhmissä mittaus 
ensimmäisen interventio-osion 
jälkeen (KKT tai MF) ja 
kontrolliryhmässä vastaavasti 7 
käyntikerran jälkeen 

Elämänlaatu-mittarilla mitattu mielen hyvinvointi oli 
parantunut MF + KTT-ryhmässä ensimmäisen 
interventio-osion jälkeen ja kontrolliryhmässä 
seitsemän ensimmäisen käyntikerran jälkeen. 
Interventioiden päätymisen jälkeen mielen hyvinvointi 
oli parantunut kaikissa ryhmissä. 

Ajatusten tukahduttaminen ja ruminointi olivat 
vähentyneet MF + KTT-ryhmässä ensimmäisen 
interventio-osion ja molempien interventioiden 
päättymisen jälkeen. Myös kontrolliryhmässä 
ajatusten tukahduttaminen oli vähentynyt seitsemän 
ensimmäisen käyntikerran ja intervention päättymisen 
jälkeen. 

Sen sijaan KTT + MF-ryhmässä ajatusten 
tukahduttaminen ja ruminointi eivät olleet 
vähentyneet ensimmäisen interventio-osion jälkeen. 
Kun tämä ryhmä oli saanut molemmat interventiot, 
ajatusten tukahduttaminen ja ruminointi olivat 
vähentyneet. 

Rahapeliongelman oireet sekä rahapelaamiseen 
käytetty aika ja rahamäärä olivat vähentyneet 
suuremmalla osuudella KKT + MF-ryhmässä 
ensimmäisen interventio-osion ja molempiin 
interventioihin osallistumisen jälkeen verrattuna MF + 
KKT- ja kontrolliryhmään. 
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c. Molemmat KKT ja MF sisälsivät yhteensä neljä käyntikertaa, 
käyntikertoja kerran viikossa, molempien kesto yhteensä 4 viikkoa; 
kontrolliryhmässä käyntikertojen enimmäismäärä 11; kaikissa 
ryhmissä aloitusarviointikerran kesto 90 min ja seuraavat kerrat 60 
min 
d. Koulutetut kliinisen psykologian jatko-opiskelijat 
 

Mooney ym. 
2019 
Iso-Britannia 
 
Lyhyen 
relationaalisen 
psykodynaamiseen 
terapiaan perustuvan 
intervention 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 
 
Interventio oli 
suunnattu henkilöille, 
joille kognitiivinen 
käyttäytymisterapia 
oli ollut tehoton ja 
joilla oli muita 
samanaikaisia 
riippuvuuksia tai 
muita 
mielenterveyden 
häiriöitä. 
 

Henkilöt, joilla 
rahapeliriippuvuus (PGSI-
mittarilla mitattu) sekä 
masentuneisuutta ja 
ahdistuneisuutta, joille 
kognitiivinen 
käyttäytymisterapia ollut 
tehoton, jotka ottaneet 
esiin vaikeuksia 
varhaislapsuudessa ja 
joilla samanaikaista 
muuta pakonomaisia 
käyttäytymistä (kuten 
seksiriippuvuus tai 
ostovimma) (rekrytoitu 
kansalliselta 
rahapeliongelman 
hoitoon erikoistuneelta 
klinikalta apua 
hakeneista) 
 
 
 
 
 

a. Yksilömuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Psykodynaaminen terapia 
 
b. 
Protokollaan perustuva psykodynaaminen terapia perustui 
interventioon osallistuvan kognitiivista viitekehystä syvemmän 
ymmärryksen lisäämiseen siitä, mikä saa hänet pelaamaan 
(esimerkiksi tiedostamattomat sisäiset konfliktit). Lisäksi keskeistä 
oli lämminhenkisen terapeuttisen suhteen muodostaminen, jonka 
oli mahdollista toimia korjaavana kiintymyskokemuksena. 
Terapeutteja kannustettiin osallistumaan viikoittain myös omaan 
terapiaan, jonka aikana heidän olisi mahdollista käsitellä 
terapiasuhteessa esiin tulevia transferenssin ja vastatransferenssin 
kokemuksia ja sitä, miten he voisivat hyödyntää näitä interventioon 
osallistuvan terapiatyöskentelyssä. 
 
Terapian ensimmäisessä osassa keskityttiin terapian aloittamiseen, 
rajojen asettamiseen, empatiaan ja kiintymyssuhteisiin. 
Interventioon osallistuville kerrottiin hoitoprotokollasta ja sen 
vaiheista ja miksi kaikille käyntikerroille olisi tärkeää osallistua. 
Ensimmäisellä käyntikerralla interventioon osallistuvalta kysyttiin 
esimerkiksi nykyisestä elämäntilanteesta, eksistentiaalisista 
kysymyksistä, varhaislapsuudesta, rahapelaamisen laukaisevista 
tekijöistä, tavoitteista elämässä, aiemmista epäonnistumisista 
pelaamattomuuden suhteen ja sosiaalisiin ryhmiin kuuluvuuksien 
vaikutuksesta. Myös tavoitteet terapialle asetettiin. Terapian toinen 
vaihe aloitettiin, kun terapiasuhteen arvioitiin kehittyneen tarpeeksi 

1. n = 72 (miehiä 77,8 %; ikä: ka 
38,9 vuotta) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Rahapeliongelman vakavuus 
(Problem Gambling Severity Index, 
PGSI) 
Rahapeliriippuvuus (DSM-5-
kriteerit) 
 
Masennushäiriö (Patient Health 
Questionnaire, PHQ-9) 
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö 
(Generalised Anxiety Disorder‒7 
item scale, GAD-7) 
Lapsuusajan traumakokemukset 
(tiedusteluja taustasta ja 
lapsuusajan kokemuksista) 
Mielenterveyshäiriödiagnoosit 
(kaksi avointa kysymystä) 
Itsetuhoisuus (yksi avoin kysymys) 
 
3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa 
 
 

Suuremmalla osuudella tutkittavista oli ollut 
perheessään mielenterveyden häiriöitä ja suurempi 
osuus raportoi lapsuusajan traumakokemuksia 
verrattuna kaikkiin niihin, jotka olivat hakeneet apua 
rahapeliongelman hoitoon erikoistuneelta klinikalta. 
Lisäksi tutkittavilla oli keskimäärin enemmän 
masennus- ja ahdistuneisuusoireita. 
 
Interventioon osallistuneiden rahapeliongelman 
vakavuutta, masennushäiriötä ja yleistynyttä 
ahdistuneisuushäiriötä osoittavat pistemäärät olivat 
pienentyneet interventioon osallistumisen jälkeen 
verrattuna intervention alkaessa tehtyyn mittaukseen. 
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vahvaksi haastavimmille tulkinnoille. Terapiassa edettiin 
interventioon osallistuvan tarpeita kuunnellen. Hoidon edetessä 
terapiassa alettiin kuitenkin keskustella syvällisemmin 
terapiasuhteesta, hoidon päättymisestä ja elämästä ilman 
riippuvuutta. Terapian viimeisessä vaiheessa keskityttiin uudelleen 
eksistentiaalisiin kysymyksiin, joita heijastettiin riippuvuuteen 
johtaneisiin toistuneisiin kielteisiin tunteisiin. Lisäksi interventioon 
osallistuvaa kannustettiin tarkastelemaan, miten hän on sisäistänyt 
muodostuneen terapiasuhteen suhteessa riippuvuuteensa ja siihen, 
miten hän selviytyy ja ajattelee elämästään. Lopetusvaiheessa 
korostettiin edelleen vahvan terapiasuhteen tärkeyttä, jonka on 
mahdollista ratkaista interventioon osallistuvan tiedostamattomat 
sisäiset konfliktit, jotka ovat saaneet hänet käyttämään riippuvuutta 
selviytymiskeinonaan. 
 
c. 12 käyntikertaa, intervention kesto yhteensä 12 viikkoa 
d. Psykodynaamiseen terapiaan erikoistuneet terapeutit 
 

 
 
 
 

Nilsson ym. 
2018 
Ruotsi 
 
Lisääkö läheisen 
interventioon 
osallistuminen 
rahapeliongelmasta 
kärsivälle henkilölle 
suunnatun hoidon 
vaikuttavuutta. 
 
Tutkimuksessa 
verrataan pelaajalle ja 
hänen läheiselleen 
suunnatun 

Henkilöt, joilla 
rahapeliongelma (PGSI-
pistemäärä ≥ 8) ja heidän 
läheisensä (kumppani, 
perheenjäsen tai ystävä, 
joka tuntenut pelaajan 
vähintään 3 kuukautta) 
(rekrytoitu kansallisen 
rahapelaajille suunnatun 
auttavan puhelimen, 
verkkomainoksen ja 
terveydenhuollon 
asiantuntijoiden kautta) 
 
Ikä ≥ 18 vuotta 
 

a. Etänä (sähköpostitse ja puhelimitse) toteutettu pariterapia ja 
yksilömuotoinen terapia 
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
 
b. 
Tutkitut interventiot olivat pelaajille suunnattu kognitiivinen 
käyttäytymisterapia sekä pelaajalle ja hänen läheiselleen suunnattu 
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva pariterapia. 
 
Yksilömuotoiseen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan sisältyi 
kognitiivisia strategioita rahapelaamiseen liittyvien kognitioiden ja 
pelihimon hallintaan, käyttäytymisen muutosstrategioita (kuten 
käyttäytymisen aktivointi ja funktionaalinen analyysi) 
rahapelaamisen laukaisevien tekijöiden ja pelaamiskäyttäytymistä 
lisäävien tekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan. Lisäksi terapiaan 
sisältyi harjoituksia motivaation vahvistamiseen ja psykoedukaatiota 

1. n = 36 (pelaajat n = 18, pelaajien 
läheiset n = 18; pariterapia n = 20, 
yksilöterapia n = 16) 
(pelaajat: naiset/miehet 2/16, ikä: 
ka 36,8) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Ongelmapelaaminen viimeisen 
kuukauden aikana (National 
Opinion Research Center Screen for 
Gambling Problems, NODS) 
Pelaamiseen hävityt rahat 
viimeisen kuukauden aikana 
(takautuva päiväkirjamenetelmä; 

Molemmissa ryhmissä pelaajien häviämä rahamäärä 
oli vähentynyt merkittävästi jo intervention alussa. 
Myös ongelmapelaamisen oireet olivat vähentyneet 
molemmissa ryhmissä heti intervention päättymisen 
jälkeen ja kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 
 
Molemmissa ryhmissä masennus- ja 
ahdistuneisuusoireiden määrä oli vähentynyt jyrkästi 
heti intervention päättymisen jälkeen. Oireiden määrä 
oli vähentynyt molemmissa ryhmissä myös kolmen ja 
kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen verrattuna 
ennen interventiota tehtyyn mittaukseen. 
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Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

pariterapian ja 
pelaajalle suunnatun 
yksilöterapian 
vaikutuksia. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 
(pilotti) 

ongelmapelaamisesta. Hoito perustui Ruotsissa aiemmassa 
tutkimuksessa käytettyyn ongelmapelaamisen hoidossa 
käytettävään verkossa toteutettuun kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan (Carlbring ja Smit 2008) sekä ruotsalaiseen 
ongelmapelaamisen hoidossa käytettyyn kognitiiviseen terapiaan 
perustuvaan manuaaliin (Ortiz 2006). Hoito perustui myös muihin 
olemassa oleviin kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuviin 
rahapeliongelman hoitomuotoihin (Gooding ja Tarrier 2009). 

Pariterapian pelaajille suunnattu osio sisälsi samoja elementtejä 
kuin yksilöterapia, kuten käyttäytymisen muutosstrategioita 
(käyttäytymisen aktivointi ja funktionaalinen analyysi), strategioita 
rahapelaamiseen liittyvien kognitioiden hallintaan ja 
psykoedukaatiota ongelmapelaamisesta. Pelaajille suunnattu osio 
perustui olemassa oleviin alkoholin ja muiden päihteiden 
ongelmakäytön hoitomuotoihin (O’Farrell ja Fals-Stewart 2006). 
Pariterapian läheiselle suunnattu osio perustui suurimmalta osin 
funktionaaliseen analyysiin eli läheisen tuli oppia tunnistamaan 
yhteys pelaamisen laukaisevien tekijöiden, haitallisen pelaamisen ja 
pelaamisen seurauksien välillä. Läheisen tuli myös oppia 
palkitsemaan pelaajan pelaamattomuutta. 

Terapiamuotoja täydensi puhelimitse tai sähköpostitse 
(hoitoalustaan kuuluvan verkkoviestintäpalvelun kautta) annettu 
neuvonta (noin 15 minuuttia viikossa). 

c. Yhteensä 10 moduulia/lukua (yksi moduuli viikossa, yksi moduuli 
noin 5‒10 sivua); kokonaiskesto yhteensä 10‒12 viikkoa; terapeutin
tarjoama ohjaus noin 15 min viikossa 
d. Maisteritason kliinisen psykologian opiskelijat ja kansallisen
rahapelaajille suunnatun auttavan puhelimen työtekijät

Time-Line Follow-Back for 
Gambling, TLFB-G) 

Masennusoireet (Patient Health 
Questionnaire, PHQ-9) 
Ahdistuneisuusoireet (General 
Anxiety Disorder 7-item, GAD-7) 
Alkoholin kulutus ja siitä aiheutuvat 
haitat (Alcohol Use Disorders 
Identification Test, AUDIT) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa sekä 3 ja 6 kuukautta
intervention päättymisen jälkeen (+ 
pelaamiseen hävityt rahat 
viikoittain hoidon aikana) 
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Penna ym. 
2018 
Brasilia 

Liikuntaintervention 
vaikutukset 
rahapeliriippuvuuden 
hoidossa. 

Tutkimuksessa 
verrataan 
liikuntainterventioon 
osallistuneiden 
tuloksia aktiiviseen 
kontrolliryhmään 
osallistuneiden 
tuloksiin. Aktiivisen 
kontrolliryhmän 
saama interventio oli 
venyttely. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 

Henkilöt, joilla 
diagnosoitu 
rahapeliriippuvuus (DSM-
5-kriteerit) (rekrytoitu 
yliopistollisesta 
sairaalasta 
rahapeliriippuvuuteen 
hoitoa hakeneista) 

a. Ryhmämuotoinen kasvokkain toteutettu interventio
x. Aerobinen liikunta

b. 
Koeryhmä 
Liikuntainterventioon sisältyi 10 minuuttia venyttelyä ja 40 
minuuttia aerobista liikuntaa (esim. juoksu) 70‒85 prosentilla 
osallistujien arvioidusta ikään suhteutetusta maksimisykkeestä. 
Cooperin testiä käytettiin mittaamaan osallistujien maksimi 
hapenkulutusta, jotta harjoittelun intensiivisyys voitiin mukauttaa 
tavoitellulle keskivaikealle tasolle. Sykemittareita käytettiin, jotta 
pystyttiin varmistamaan, että osallistujien syke pysyi tavoitellulla 
tasolla harjoittelun aikana.  

Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmään kuuluvilla yhteensä 50 min venyttelyä ryhmässä. 
Venyttelyryhmässä käytiin läpi päälihasryhmät. Jokainen venytys 
kesti 10‒20 sekuntia. Lihasryhmät käytiin läpi kaksi kertaa. 

Kaikkien osallistujien koettua rasitusta mitattiin rasitusmittarilla 
(Borg Rating of Perceived Exertion, RPE) jokaisen harjoittelukerran 
jälkeen. 

(17 osallistujaa aloitti kognitiivisen käyttäytymisterapian 
tutkimuksen aikana ja loput 42 osallistujaa aloitti kognitiivisen 
käyttäytymisterapian tutkimuksen jälkeen) 

c. 
Koeryhmä: 16 harjoittelukertaa, kaksi harjoittelukertaa viikossa, 
jokaisen harjoittelukerran kesto 50 min, harjoittelun kesto yhteensä 
8 viikkoa, harjoitteluryhmään kuului 6‒8 henkilöä 
Kontrolliryhmä: 16 harjoittelukertaa, kaksi harjoittelukertaa viikossa, 
jokaisen harjoittelukerran kesto 50 min, harjoittelun kesto yhteensä 
8 viikkoa, harjoitteluryhmään kuului 6‒8 henkilöä 

1. n = 59 (liikunta n = 32, venyttely
n = 27; miehiä 57,6 %, naisia 42,4 
%, ikä: 30‒76 vuotta) 

2. 
Rahapelaaminen 
Rahapeliriippuvuudesta toipumisen 
edistyminen (Gambling Follow-up 
Scale Self-Report Version, GFS-SR) 
Pelihimo (Gambling Symptom 
Assessment Scale, G-SAS; mittarin 
pelihimo-osio) 

Psykiatrinen 
samanaikaissairastavuus (Mini 
International Neuropsychiatric 
Interview, MINI) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa

Molemmissa ryhmissä tutkittavien 
rahapeliriippuvuuden vakavuus oli pienentynyt ja 
pelihimo vähentynyt intervention päättymisen jälkeen. 
Muutoksessa ei havaittu eroa ryhmien välillä. 

Myös psykiatrinen samanaikaissairastavuus oli 
vähentynyt molemmissa ryhmissä intervention 
päättymisen jälkeen. 

Harjoitteluryhmään kuuluneilla oli kuitenkin kolme 
kertaa suurempi todennäköisyys olla oireettomia 
muiden samanaikaisten psykiatristen häiriöiden 
suhteen intervention päättyessä verrattuna 
kontrolliryhmään. 
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d. Koulutettu liikunnanohjaaja 
 

Rodda ym. 
2017 
Australia 
 
Yhden kerran 
verkkoneuvonnan 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 
 
Kokeenomainen 
tutkimus (ei 
kontrolliryhmää) 
 
 

Henkilöt, joilla oma 
kokemus 
rahapeliongelmasta 
(rekrytoitu rahapelaajille 
suunnattuun 
verkkoapupalveluun 
yhteyttä ottaneista) 
 
 
 
 

a. Yksilömuotoinen etänä (verkkopalvelun välityksellä) toteutettu 
interventio 
x. ‒ 
b. Interventio toteutettiin tekstiperustaisena neuvontana 
verkkoapupalvelun kautta (ilman ajanvarausta). 
c. Yksi neuvontakerta, neuvonnan kesto ka 53 min (13‒126 min; ka 
53 tekstiriviä, 8–328 riviä) 
d. Verkkoapupalvelun neuvojat, joiden koulutustaustana psykologia 
ja sosiaalityö 
 
 
 
 

1. n = 229 (miehiä 56,8 %, naisia 
43,2 %; ikä: alle 35-vuotiaita 45,4 
%) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Rahapeliongelman vakavuus 
(Problem Gambling Severity Index, 
PGSI) 
Muutosvalmius (kuinka tärkeää 
pelaamisen 
vähentäminen/lopettaminen on; 
millä sijalla pelaamisen 
vähentäminen/lopettaminen on 
omalla prioriteettilistalla; varmuus 
sen suhteen, että kykenisi 
hallitsemaan odottamatonta 
pelihimoa) 
 
Ahdistuneisuus (Positive and 
Negative Mood States, PANAS; yksi 
kysymys mittarista) 
 
3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa 
 

Neuvonnan jälkeen tutkittavien varmuus siitä, että he 
kykenisivät hallitsemaan odottamatonta pelihimoaan, 
oli lisääntynyt verrattuna neuvontaa edeltävään 
mittaukseen. 
 
Myös tutkittavien ahdistuneisuus oli vähentynyt 
neuvonnan jälkeen verrattuna neuvontaa edeltävään 
mittaukseen. 
 
 

Smith ym. 
2016 
Australia 
 

Henkilöt, joilla 
rahapeliongelma (SOGS-
pistemäärä ≥ 5) ja jotka 
hakeneet apua 
rahapeliautomaateilla 

a. Yksilömuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (kognitiivinen terapia ja 
altistusterapia) 
 
b. 

1. n = 8 (4 miestä) 
 
2. 
Interventioiden hoitomuotoon 
liittyvät ja yleiset (hoitomuodosta 

Haastateltujen mukaan interventioon osallistumisen 
jälkeen heidän sosiaalinen toimintakykynsä oli 
parantunut, he käyttivät pelaamiseen vähemmän 
rahaa ja heillä oli parantunut hallinnan tunne 
suhteessa pelaamiseen. 
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Kognitiivisen terapian 
ja altistusterapian 
hoitomuotoon 
liittyvät ja yleiset 
(hoitomuodosta 
riippumattomat) 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 

Laadullinen tutkimus 

pelaamiseen liittyvään 
rahapeliongelmaan 
(rekrytoitu 
rahapeliongelmien 
hoitoon erikoistuneesta 
terapiakeskuksesta apua 
hakeneista) 

Tutkittavat valikoitu 
aiemmin toteutettuun 
satunnaistettuun 
kontrolloituun 
tutkimukseen 
osallistuneista (Smith ym. 
2013; Smith ym. 2015) 

Ikä ≥ 18 vuotta 

Molemmat terapiamuodot perustuivat manuaaleihin, joissa jokaisen 
käyntikerran sisältö oli erikseen eritelty. Terapiamuodot perustuivat 
rahapeliongelman interventioon henkilöillä, joiden 
ongelmapelaaminen liittyy pääasiallisesti rahapeliautomaateilla 
pelaamiseen. Molempiin ryhmään osallistuneille annettiin myös 
kotitehtäviä, jotka käytiin läpi jokaisen käyntikerran alussa. 

Kognitiivisen terapian aluksi esiteltiin, miten terapian oli tarkoitus 
edetä ja tunnistettiin osallistujan keskeiset ongelma-alueet. Tämän 
jälkeen aloitettiin pelaamiseen liittyvien vääristyneiden ajatusten 
tunnistaminen ja aloitettiin itsehavainnointipäiväkirjan pitäminen. 
Seuraaviin käyntikertoihin sisältyi psykoedukaatiota esimerkiksi 
todennäköisyyden käsitteestä ja lisättiin osallistujien tietoisuutta 
tiedonkäsittelystään. Tämän jälkeen jatkettiin pelaamiseen liittyvien 
vääristyneiden ajatusten sekä pelaamiseen houkuttelevien ajatusten 
ja tunteiden (pelaamisen ansat) tunnistamista ja opeteltiin niiden 
haastamista. Viimeisillä käyntikerroilla keskityttiin pelaamiseen 
liittyviin retkahduksiin ja opeteltiin strategioita retkahdusten 
ehkäisemiseksi. 

Myös altistusterapian aluksi esiteltiin, miten terapian oli tarkoitus 
edetä ja tunnistettiin osallistujan keskeiset ongelma-alueet. Tämän 
jälkeen osallistujan mahdollisuus käteisen käyttöön estettiin, 
aloitettiin ensimmäinen altistusharjoitus käyttäen kuvia ja aloitettiin 
itsehavainnointipäiväkirjan pitäminen. Tämän jälkeen jatkettiin 
osallistujan käteisen käytön rajoittamispyrkimystä, jos tämä ei ollut 
aiemmin vielä onnistunut ja jatkettiin mielikuvaharjoitteluun 
perustuvia altistusharjoituksia terapeutin avustuksella liittäen 
mielikuviin lopulta kuvia ja ääniä pelaamiseen liittyvistä vihjeistä. 
Tämän jälkeen altistusharjoitteita siirryttiin tekemään ensin 
osallistujan tuttujen pelipaikkojen ulkopuolelle ja sen jälkeen niihin 
sisään, ensin niin, ettei mukana ollut käteistä, sitten pienen 
käteissumman kanssa ja sitten pelikoneisiin sopivien kolikoiden 
kanssa. Myös altistusterapian viimeisillä käyntikerroilla keskityttiin 

riippumattomat) vaikutukset 
(kysymyksinä esim. kerro 
interventioon liittyvistä 
kokemuksistasi, mikä hoidossa oli 
helppoa ja mikä vaikeaa, miten 
rahapeliongelmasta kärsivien 
hoitoa voisi kehittää) 

3. Haastattelu interventioon
osallistumisen jälkeen 

Kognitiiviseen terapiaan osallistuneilla terapia oli 
muuttanut heidän pelaamiseensa liittyvää 
tiedonkäsittelyään (kognitiot; esim. voittoihin ja 
häviöihin liittyvät tulkinnat) ja heidän tietoisuutta 
tiedonkäsittelystään. Vaikuttaviksi oli koettu 
esimerkiksi harjoitus, jonka avulla opittiin 
ymmärtämään satunnaisten tapahtumien 
riippumattomuutta toisistaan ja pelipäiväkirjan 
pitäminen. Kaikki haastatellut eivät olleet kokeneet 
pelipäiväkirjaa hyödylliseksi esimerkiksi ajanhallinnan 
vaikeuksien vuoksi. 

Altistusterapiaan osallistuneet olivat oppineet 
tunnistamaan ja vähentämään pelaamiseen liittyviä 
himontunteitaan. Vaikuttaviksi menetelmiksi oli koettu 
esimerkiksi käteisen käytön rajoittaminen ja 
peliautomaateille itsensä altistaminen tutuilla 
pelipaikoilla. Kaikki haastatellut eivät olleet kokeneet 
altistamista hyödylliseksi, kun altiste oli kuvitteellinen 
eli esimerkiksi peliautomaatin kuva. 

Uhkana altistusterapian jatkamiselle nähtiin se, jos 
interventioon osallistuva ei ymmärtänyt hoidon 
logiikkaa sen alkuvaiheessa. 

Yleisinä hoidon vaikutuksia tukevina tekijöinä 
mainittiin terapeuttiin liittyvät tekijät (esim. 
terapeuttinen allianssi, kokemus välittämisestä) ja 
strukturoitu hoitomuoto, joka tähtäsi juuri 
rahapelaamisen liittyviin ongelmiin. 

Useimmat tutkittavat kuvasivat pelihimon ja 
tiedonkäsittelyn vääristymien vähentymisen välistä 
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pelaamiseen liittyviin retkahduksiin ja opeteltiin strategioita 
retkahdusten ehkäisemiseksi. 
 
c. Molemmissa interventioissa 12 käyntikertaa, käyntikertoja kerran 
viikossa, käyntikertojen kesto 60 min 
d. Terapiamenetelmien toteuttamiseen koulutetut psykoterapeutit 
 

suhdetta ja muutoksia tässä suhteessa molempien 
hoitojen seurauksena (molemmissa terapioissa muutos 
tapahtui siis samalla pelihimo-tiedonkäsittely-
jatkumolla). (Myös aiemmin toteutetussa 
satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa havaittiin, 
että molempien ryhmiin osallistuneiden pelaamiseen 
liittyvät tiedonkäsittelyn vääristymät ja pelihimo olivat 
vähentyneet keskimäärin yhtä paljon.) 
 

Toneatto 
2016 
Kanada 
 
Kognitiiviseen 
terapiaan, 
käyttäytymisterapiaa
n ja motivoivaan 
haastatteluun 
perustuvien 
interventioiden ja 
yhteen käyntikertaan 
perustuvan 
intervention 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 
 
Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 
 
 
 
 

Henkilöt, joilla 
rahapeliongelma (ainakin 
yksi DSM-IV 
rahapeliriippuvuuden oire 
viimeisen vuoden aikana) 
(rekrytoitu 
paikallislehden 
ilmoituksen kautta) 
 
 
 

a. Yksilömuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Kognitiivinen terapia, käyttäytymisterapia, motivoiva haastattelu 
(+ yksi neuvontakerta) 
 
b. 
Kognitiivinen terapia (KT) perustui keskeisten rahapelaamiseen 
liittyvien kognitiivisten vääristymien tunnistamiseen ja 
uudelleentulkintaan. Terapian tavoitteena oli auttaa interventioon 
osallistuvaa tiedostamaan hänen rahapelaamisen lopputulokseen 
liittämiään vääristyneitä uskomuksia ja asenteita ja heikentää hänen 
ydinuskomustaan pelaamisen lopputuloksen ennustettavuudesta ja 
hallittavuudesta. Käytettyjä menetelmiä oli tietoisuuden lisääminen 
rahapelaamisen lopputuloksen ennustettavuuteen ja hallittavuuteen 
liittyvistä uskomuksista, epäilyksen herättäminen rahapelaamiseen 
liittyvistä uskomuksista, rahapelaamiseen liittyvien uskomusten 
todenmukaisuuden kokemuksellinen testaaminen yhdessä 
terapeutin kanssa, vääristyneiden uskomusten uskottavuuden 
rationaalinen arviointi ja metakognitiiviset interventiot (esim. omien 
uskomusten todenmukaisuuteen liittyvän varmuuden haastaminen). 
Kognitiivinen terapia perustui Ladouceurin ym. (2001) ja Toneatton 
(1999, 2002) kehittämään hoitomalliin. 
 
Käyttäytymisterapiassa (K) käytettiin ainoastaan käyttäytymiseen 
kohdistuvia strategioita, joiden tavoitteena oli saavuttaa neljä 
tavoitetta: ärsykekontrolli (esim. pelipaikkojen, pelikavereiden 

1. n = 99 (KT n = 25; K n = 24; MH n 
= 22; YK n = 28; miehiä 74 %; ikä ka: 
47,5 vuotta) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Rahapelaamisen useus ja 
rahapelikulutus viimeisen 30 päivän 
aikana (avoimet kysymykset) 
Rahapeliongelman vakavuus 
viimeisen vuoden aikana (DSM-IV-
kriteerit) 
Varmuus pelaamisen hallinnasta, 
kyvystä vastustaa pelihimoa, halu 
pelata ja hoidon vaikuttavuus 
(asteikolla 0‒100) 
 
3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa (vain rahapelaamisen 
useus ja rahapelikulutus) ja 12 
kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen 
 
 
 

Kaikkiin ryhmiin osallistuneet pelasivat rahapelejä 
harvemmin ja heidän rahapelikulutuksensa oli 
pienentynyt intervention päättymisen jälkeen. 
Muutokset olivat säilyneet 12 kuukauden seuranta-
ajan jälkeen. 
 
Kaikissa ryhmissä rahapeliongelman oireet ja niiden 
interventioon osallistuneiden määrä, jotka täyttivät 
rahapeliongelman diagnostiset kriteerit, olivat 
vähentyneet 12 kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 
 
Ryhmien välillä ei myöskään havaittu eroa avun 
hakemisessa rahapeliongelmaan seuranta-ajan aikana 
(esim. lääkehoitoa saaneet, GA-ryhmiin osallistuneet, 
kontaktit mielenterveyspalveluihin) eikä pelaamisen 
hallintaan liittyvässä varmuudessa, kyvyssä vastustaa 
pelihimoa eikä pelaamisen halussa 12 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen. 
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kanssa ajan viettämisen ja pelaamiseen liittyvien ärsykkeiden 
vältteleminen), pelihimon hallitseminen (esim. vaikuttavien keinojen 
kehittäminen pelaamiseen liittyvien houkutusten ja himon 
hallitsemiseen), pelaamiseen liittymättömän käyttäytymisen 
vahvistaminen (esim. rahapelaamisesta vapaan elämäntavan 
aloittaminen uudelleen, rahapelaamiseen liittymättömiin 
aktiviteetteihin ryhtyminen, vapaa-ajan suunnitelmien tekeminen) ja 
sosiaalisen vahvistamisen voimistaminen (esim. tukea antavien 
sosiaalisen suhteiden palauttaminen, vaurioituneiden sosiaalisten 
suhteiden korjaaminen, ajan viettäminen ei-pelaajien kanssa). 

Motivoivaan haastatteluun (MH) perustuvassa interventiossa 
pyrittiin ratkaisemaan interventioon osallistuvan rahapelaamisen 
vähentämiseen liittyvä ambivalenssi (esim. aikomus pelata 
uudelleen myöhemmin), selkeyttämään hänen elämän ydinarvojaan 
(esim. terveet ihmissuhteet ja taloudellinen vastuullisuus), 
lisäämään hänen tietoisuuttaan rahapelaamisen seurauksista ja 
arvioimaan pelaamisen lopettamiseen ja jatkamiseen liittyviä hyviä 
ja huonoja puolia. Motivoivaan haastatteluun perustuva interventio 
perustui Millerin ja Rollnickin (1992) muutosvaihemalliin. 
Intervention taustaoletuksena oli, että käyttäytymisenmuutosta 
edesauttaa tarkoituksenmukainen motivaation tila. Interventio 
suunnitellaan interventioon osallistuvan yksilöllisen muutosvaiheen 
mukaan ja tavoitteena on vahvistaa muutokseen sitoutumista ja 
siirtämään henkilö muutoksen ylläpitämisen vaiheeseen. 

Yhteen käyntikertaan (YK) perustuvan intervention aikana 
interventioon osallistuvalle kerrottiin, millaisia tuloksia hänen 
rahapelaamiseen liittyvässä alkuarviossaan oli saatu. Osallistujalle 
annettiin esitteitä kognitiiviseen ja käyttäytymisterapiaan sekä 
motivoivaan haastatteluun perustuvista interventioista 
(samankaltaisista kuin edellä), mihin yhdistettiin intervention 
opetuksellinen sisältö. Opetuksellisessa sisällössä korostettiin 
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arkijärkeä ja käytännön neuvoja. Opetuksellinen sisältö oli tiivistetty 
myös lehtiseen, joka annettiin osallistujille. 

c. 
Kognitiivinen terapia, käyttäytymisterapia, motivoiva haastattelu: 
Kuusi käyntikertaa, käyntikertojen kesto tunti, käyntikertoja noin 
kerran viikossa, kesto yhteensä 8‒10 viikkoa 
Yksi käyntikerta: yksi 90 minuutin käyntikerta 

d. Maisteri- ja jatko-opintotason terapeutit 

Toneatto ym. 
2017 
Kanada 

Lyhyen puhelimitse 
toteutetun 
neuvonnan 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 

Tapaustutkimus 

Henkilö, joka ottanut 
yhteyttä paikallislehden 
ilmoituksen perusteella ja 
jolla oma kokemus avun 
tarvitsemisesta 
rahapeliongelmaan. 

Tutkittava saa 
interventioon 
hakeutumisen hetkellä 
lääkehoitoa 
masennukseen. 

a. Yksilömuotoinen etänä (puhelimitse) toteutettu interventio
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia 

b. 
Interventioon osallistuvalle lähetettiin aluksi intervention perustana 
oleva työkirja sähköpostitse. Työkirja koostui kuudesta 
hoitoteemasta. 1) Ensimmäisessä hoitoteemassa keskityttiin hoidon 
tavoitteiden määrittelemiseen, mikä auttoi keskittämään 
interventioon osallistuvan pyrkimykset tarkoituksenmukaisesti koko 
hoidon ajan. Lisäksi keskusteltiin pelaamattomuuden ja hallitun 
pelaamisen hyödyistä ja haitoista. 2) Toisessa hoitoteemassa 
pyrittiin maksimoimaan interventioon osallistuvan motivaatiota 
muutokseen auttamalla häntä tarkastelemaan, millainen vaikutus 
pelaamisella on hänelle henkilökohtaisesti tärkeisiin arvoihin. 
Interventioon osallistuvaa rohkaistiin kokemaan epäsopu hänelle 
tärkeiden arvojen ja pelaamisen välillä. 3) Hoitoteemassa kolme 
kuvattiin käytännön tapoja, joilla interventioon osallistuva voi 
suoraan muokata pelaamiskäyttäytymistään ja selviytyä 
pelaamiseen liittyvistä voimakkaasta halusta pelata, houkutuksista 
ja pelihimosta. 4) Hoitoteemassa neljä käsiteltiin niitä 
uskomusjärjestelmiä, joita pelaajat saattavat kehittää liittyen heidän 
voittomahdollisuuksiinsa, siihen miten he voivat voittaa ja miten 
välttää häviämistä. Interventioon osallistuvalle tarjottiin 

1. n = 1 (nainen; ikä: 55 vuotta) 

2. 
Intervention alussa: 
Rahapelaaminen 
Pelatut rahapelityypit ja 
pelaamisen tavat (Canadian 
Problem Gambling Inventory, CPGI) 
Rahapelaamiseen liittyvät korkean 
riskin tilanteet (Inventory of 
Gambling Situations-12, IGS-12) 
Rahapelaamiseen liittyvät 
tiedonkäsittelyn vääristymät 
(Gambling Cognition 
Questionnaire-8, GCQ-8) 
Rahapeliongelman vakavuus (DSM-
IV-PG-kriteerit; Problem Gambling 
Severity Index, PGSI) 

Psykosomaattiset oireet ja 
ahdistuneisuus- ja mielialaoireet 
mittaushetkellä (Brief Symptom 
Inventory-18, BSI-18) 

Tutkittava pelasi vähemmän ja harvemmin ja hänellä 
oli vähemmän rahapelaamiseen liittyviä virheellisiä 
uskomuksia intervention päättymisen ja kuuden 
kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 

Kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen tutkittava ei 
täyttänyt enää rahapeliongelman diagnostisia 
kriteerejä. Tutkittavalla oli myös vähemmän 
psykosomaattisia oireita ja ahdistuneisuus- ja 
mielialaoireita verrattuna ennen interventiota tehtyyn 
mittaukseen. Tutkittava raportoi saavansa myös 
merkittävästi enemmän tukea aviomieheltään kuuden 
kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 

Kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen päivät, jona 
tutkittava oli pelannut kuukaudessa, olivat 
vähentyneet ja hänen kuukausittainen 
rahapelikulutuksensa oli pienentynyt. 

Intervention päättymisen jälkeen avioriita oli johtanut 
tutkittavan lyhytaikaiseen retkahdukseen, johon hän 
sai tukea kahden lisäkäyntikerran verran ja lisäksi 
lähetteen pariterapiaan. 
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menetelmiä, joiden avulla hän voi haastaa voittamiseen ja 
pelionneen liittyviä vääristyneitä uskomuksiaan. 5) Hoitoteemassa 
viisi käsiteltiin interventioon osallistuvan läheisten ihmissuhteiden 
tilaa (esim. aviopuoliso, lapset, läheiset ystävät). Interventioon 
osallistuva pyrki parantamaan vaurioituneita ihmissuhteitaan 
sitoutumalla rehellisyyteen, luottamukseen ja kunnioitukseen näissä 
ihmissuhteissa. 6) Hoitoteemassa kuusi tuettiin interventioon 
osallistuvaa tunnistamaan tilanteita, jotka saattaisivat uhata hänen 
hoidollista edistymistään ja johtaa retkahdukseen. Interventioon 
osallistuva ennakoi ja valmistautui terapeutin avustuksella näihin 
tilanteisiin. Interventio perustui Ladouceurin ym. (2003) ja 
Toneatton (2002) kehittämään hoitomalliin. 

c. Kuusi neuvontakertaa (kuusi hoitoteemaa), neljä ensimmäistä
neuvontakertaa kerran viikossa ja kaksi viimeistä kahden viikon 
välein, neuvontakertojen kesto 30‒60 min (yhteensä 345 min eli
noin 6 h), intervention kesto yhteensä 10 viikkoa 
d. Paikallinen (community-based) terapeutti 

Sosiaalinen tuki (Multidimensional 
Scale of Perceived Social Support, 
MSPSS) 

Intervention lopussa:  
Rahapelaaminen 
Rahapelaamisen useus ja 
rahapelikulutus 

Ahdistuneisuus-, mieliala- ja 
somatisaatio-oireet mittaushetkellä 
(BSI-18) 
Sosiaalinen tuki (MSPSS) 

Seuranta-ajan jälkeen:  
Rahapelaaminen 
Rahapelaamiseen liittyvät korkean 
riskin tilanteet (IGS-12) 
Rahapelaamiseen liittyvät 
tiedonkäsittelyn vääristymät (GCQ-
8) 
Rahapeliongelman vakavuus (DSM-
IV-kriteerit, PGSI) 
Rahapelaamisen useus ja 
rahapelikulutus 

Ahdistuneisuus-, mieliala- ja 
somatisaatio-oireet mittaushetkellä 
(BSI-18) 
Sosiaalinen tuki (MSPSS) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa ja 6 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen

Kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen tutkittava ei 
ollut pelannut rahapelejä yli viiteen kuukauteen. 
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von Hammerstein ym. 
2018 
Ranska 
 
Tietoisuustaitojen 
harjoitteluun 
perustuvan 
intervention ja 
kognitiivisen 
harjoittelun 
vaikutukset 
rahapeliriippuvuuden 
hoidossa henkilölle, 
jolle kognitiivinen 
käyttäytymisterapia 
ollut tehoton. 
Yhdistetyn hoidon 
tavoitteena oli 
itsekontrollin 
vahvistaminen. 
 
Tapaustutkimus 
 
 

Henkilö, jolla 
rahapeliriippuvuus ja joka 
alkanut pelata rahapelejä 
uudelleen kognitiivisen 
käyttäytymisterapian 
päättymisen jälkeen 
 
 
 
 
 

a. Ryhmämuotoinen kasvokkain toteutettu interventio ja 
tietokoneella suoritettu yksilöharjoitteluohjelma 
x. Tietoisuustaitojen harjoittelu, kognitiivinen harjoittelu 
 
b. 
Tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuva interventio: Interventio 
on suunniteltu kaikkien riippuvuuksien hoitoon. Sen päätavoitteena 
oli tietoisuustaitojen tason lisääminen ja opettaa interventioon 
osallistuvaa olla reagoimatta automaattisesti pelihimon 
kokemuksiin. Kolme ensimmäistä käyntikertaa tähtäsi tietoisuuden 
ja läsnäolon harjoitteluun. Ensimmäinen käyntikerta keskittyi 
autopilotti-tilaan ja retkahduksiin, toinen laukaisevien tekijöiden ja 
pelihimon tiedostamiseen ja kolmannella kerralla pyrittiin 
harjoittelemaan tietoista läsnäoloa jokapäiväisessä elämässä. 
Käyntikerrat 4‒6 tähtäsivät tietoisuustaitojen harjoitteluun ja 
retkahdusten ehkäisemiseen. Neljännen käyntikerran tavoitteena oli 
tietoisuustaitojen lisääminen korkean riskin tilanteissa. Viidennen 
käyntikerran tavoitteena oli opettaa hyväksyntää ja tietoista 
toimintaa (skillful action). Kuudennella käyntikerralla tavoitteena oli 
oppia näkemään ajatukset vain ajatuksina, ei todellisuutena. Kahden 
viimeisen käyntikerran tavoitteena oli laajentaa opittu 
jokapäiväiseen elämään itsehoidon, tasapainoon pyrkivän 
elämäntavan, sosiaalisen tuen ja harjoittelun jatkamisen avulla. 
Jokaiselle käyntikerralle valittiin sellaisia harjoitteita, joita 
osallistujan oli helppo käyttää itsenäisesti jokapäiväisessä 
elämässään (kuten SOBER-harjoitus). Hoitomuoto perustui Bowenin 
ym. (2010) kehittämään MBRP-retkahdusten ehkäisyohjelmaan 
(Mindfulness-Based Relapse Prevention). Interventiossa oli 
elementtejä myös Marlattin retkahdusten ehkäisyohjelmasta 
(Marlatt ja Donovan 2007). 
 
Kognitiivinen harjoittelu (Let’s train-ohjelma): Harjoitteluohjelma on 
suunniteltu kaikkien riippuvuuksien hoitoon ja se tähtää yleisten 

1. n = 1 (nainen; ikä: 59 vuotta) 
 
2. 
Rahapelaaminen 
Rahapelaamisen käytetty aika ja 
rahapelikulutus (takautuva 
päiväkirjamenetelmä; Time-Line 
Follow-Back modified for gambling) 
Rahapelaamiseen liittyvä 
tiedonkäsittely (Gambling-Related 
Cognitions Scale, GRCS) 
Rahapeliriippuvuuden DSM-IV-
kriteerit (Canadian Problem 
Gambling Index, CPGI) 
Pelihimo (Craving Experience 
Questionnaire; CEQ-S, CEQ-F) 
 
Impulsiivisuus (Impulsive Behavior 
Scale, UPPS) 
Tietoisuustaitojen taso (Five Facet 
Mindfulness Questionnaire, FFMQ) 
Masennus (Beck Depression 
Inventory, BDI) 
Ahdistuneisuus (Beck Anxiety 
Inventory, BAI) 
Neuropsykologisia testejä 
(Montreal Cognitive Assessment, 
MoCA; Wechsler Adult Intelligence 
Scale-third edition, lyhyt versio, 
WAIS-III; WAIS-IV Working Memory 
Index; Corsi Block Tapping Test, 
GREFEXin versio Stroop-testistä; 

Tutkittavalla oli taustalla traumaattisia lapsuus- ja 
nuoruusiän tapahtumia, toistuvia masennusjaksoja ja 
itsetuhoisuutta. Tutkittava oli saanut aiemmin viisi 
kuukautta yksilöllistä kognitiivista käyttäytymisterapiaa 
(45 min kaksi kertaa kuukaudessa), mutta terapialla ei 
ollut saavutettu tavoiteltuja hyötyjä. 
 
Interventioiden päättymisen jälkeen tutkittava oli 
lopettanut pelaamisen. Lisäksi hänen pelihimonsa oli 
muuttunut vähemmän voimakkaaksi ja sitä ilmeni 
harvemmin heti intervention päättymisen jälkeen sekä 
6 kuukauden seuranta-ajan jälkeen verrattuna ennen 
interventiota tehtyyn mittaukseen. 
 
Myös tutkittavan masennus- ja ahdistuneisuusoireet 
olivat vähentyneet intervention päättymisen jälkeen ja 
6 kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 
 
Myös tutkittavan rahapelaamiseen liittyvien 
vääristyneiden uskomusten määrä olivat vähentynyt 
intervention päättymisen ja 6 kuukauden seuranta-
ajan jälkeen.  
 
Tutkittavan rahapeliongelman vakavuus oli 
pienentynyt intervention päättymisen jälkeen ja säilyi 
samana 6 kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 
 
Myös tutkittavan tietoisuustaitojen taso oli lisääntynyt 
intervention päättymisen jälkeen ja 6 kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen. 
 
Impulsiivisuuden osalta tutkittavan elämyshakuisuus 
oli vähentynyt 6 kuukauden seuranta-ajan jälkeen 
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toiminnan estämistaitojen harjoitteluun. Harjoittelun tavoitteena oli 
toiminnan estämisen harjoittelu, erityisesti motoristen reaktioiden 
estäminen, tiedonkäsittelyä häiritsevien ärsykkeiden huomiotta 
jättämisen harjoittelu sekä joustavuuden ja työmuistin harjoittelu. 
Harjoitteluohjelmaan sisältyi kuusi erityyppistä tietokoneella 
suoritettavaa harjoitusta (esim. ennalta mieleen painetun kalan 
klikkaaminen niin nopeasti kuin mahdollista välttäen klikkaamasta 
muita ruudulla olevia häiriökaloja, kahden symbolin välisen 
etäisyyden arvioiminen välttäen häiriintymästä muista 
samanvärisistä häiriösymboleista, Stroop-testiin perustuva 
harjoittelu). 

c. 
Tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuva interventio: kahdeksan 
käyntikertaa, käyntikertoja kerran viikossa, käyntikertojen kesto 
kaksi tuntia, intervention kesto yhteensä 8 viikkoa 
Kognitiivinen harjoittelu: 12 harjoittelukertaa, harjoittelukertoja 
kaksi kertaa viikossa (ainakin yksi käyntikerta paikan päällä 
hoidontarjoajan luona), yhden käyntikerran suositeltu kesto 45 min 
(30 min harjoittelua valikoiduilla harjoituksilla, joiden vaikeustaso 
nousee henkilökohtaisen kehittymisen myötä + 15 min 
palautekeskustelu neuropsykologin toteuttamana), intervention 
kesto yhteensä kuusi viikkoa 

d. (ei mainintaa); neuropsykologi 

Trail-Making Test; 
sanasujuvuustesti) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa ja 2 ja 6 kuukautta 
(psykologinen arviointi) sekä 6 ja 12 
kuukautta (neuropsykologiset
testit) intervention päättymisen
jälkeen (tutkittavalta jäi väliin
psykologinen arviointi 12 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen) 

verrattuna ennen interventiota tehtyyn mittaukseen. 
Samalla ajanjaksolla sinnikkyyden puute ja myönteisiin 
tunteisiin liittyvä hätäisyys olivat puolestaan 
lisääntyneet. 

Interventioiden päättymisen jälkeen tutkittava oli 
myös harvemmin menettänyt käyttäytymisensä 
hallinnan ja jos hallinta oli menetetty, 
käyttäytymispurkaukset olivat olleet lievempiä. 

12 kuukauden seuranta-ajan jälkeen tutkittava oli 
säilyttänyt pelaamattomuuden tilan ja oli mielialaltaan 
rauhallinen (eutyyminen; kliinikon arvion mukaan). 

Neuropsykologisten testien osalta tutkittavan 
reaktiivinen joustavuus oli parantunut 6 ja 12 
kuukauden seuranta-ajan jälkeen ja toiminnan 
hallintaan liittyvät kyvyt 12 kuukauden seuranta-ajan 
jälkeen. 

Zhuang ym. 
2018 
Kiina 

Kulttuurisesti 
sensitiivisen 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaa

Miehet, joilla 
rahapeliongelma (SOGS-
pistemäärä ≥ 3) 
(rekrytoitu 
rahapeliongelmien 
hoitoon erikoistuneen 
neuvontakeskuksen 
kautta) 

a. Ryhmämuotoinen kasvokkain toteutettu interventio
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (+ tunteiden säätelyyn 
keskittyvä osio) 

b. 
Koeryhmä 
Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaa perustuva interventio (KKT) 
perustui tutkijoiden aiemmassa pilottiprojektissa kehittämään 

1. n = 84 (KKT n = 42; SA n = 42;
vain miehiä; ikä 18‒65 vuotta) 

2. 
Rahapelaaminen 
Rahapeliongelma (South Oaks 
Gambling Screen, SOGS) 

Koeryhmään kuuluneiden rahapeliongelman vakavuus 
oli pienentynyt sekä stressi ja rahapelikulutus 
vähentyneet enemmän intervention päättymisen 
jälkeen verrattuna kontrolliryhmään. 

Myös kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen, 
koeryhmään kuuluneiden rahapeliongelman vakavuus 
oli pienentynyt sekä stressi, rahapelikulutus ja 



Paavonen Anna-Marie, Salminen Anna-Liisa. Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Työpapereita 158, 2020. 
LIITTEET 

Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen, etänä tai kasvokkain
toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

n perustuvan 
ryhmäintervention 
lyhyt- ja pitkäaikaiset 
vaikutukset 
rahapeliongelman 
hoidossa. 
Interventioon sisältyi 
tunteiden säätelyyn 
keskittyvä osio. 

Tutkimuksessa 
verrattiin 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaa
n osallistuvien 
tuloksia aktiivisen 
kaltaistetun 
kontrolliryhmän 
tuloksiin. Aktiiviseen 
kontrolliryhmään 
osallistuvat 
osallistuivat 
sosiaalisiin 
aktiviteetteihin. 

Kokeenomainen 
tutkimus (+ 
kaltaistettu 
kontrolliryhmä) 

Ikä 18‒65 vuotta 
manuaaliin. Hoidon tavoitteena oli puuttua interventioon 
osallistuvien kognitiivisiin ja käyttäytymiseen liittyviin 
toimintahäiriöihin sekä tarjota menetelmiä kielteisten tunteiden 
hallintaan. Kahdella ensimmäisellä käyntikerralla keskityttiin 
osallistujien muutosmotivaation vahvistamiseen sekä tunnistamaan 
pelaamisen laukaisevia tekijöitä ja pelaamisen haluun liittyviä 
sisäisiä fysiologisia reaktioita. Käyntikerroilla 3‒5 tuettiin 
interventioon osallistuvia tunnistamaan heille ominaisia 
rahapelaamiseen liittyviä tiedonkäsittelyn vääristymiä ja 
uskomuksia. Lisäksi osallistujille annettiin mahdollisuus tarkastella, 
miten heidän käyttäytymisreaktionsa lisäävät heidän pelaamistaan. 
Kognitiivisia ja käyttäytymisstrategioita opetettiin ja harjoiteltiin 
ryhmissä ja ryhmäkertojen ulkopuolella. Käyntikerroilla 6 ja 7 
keskityttiin tukemaan osallistujia tunnistamaan kielteisiä tunteitaan 
ja miten nämä tunteet noidan kehän tavoin lisäävät heidän 
pelaamistaan. Osallistujille annettiin mahdollisuus kertoa 
tunteistaan toisilleen ja kehittää kognitiivisia ja 
käyttäytymisstrategioita tunteidensa käsittelyyn. Viimeiselle 
käyntikerralla pyrittiin vahvistamaan terapialla saavutettuja hyötyjä 
ja annettiin tietoa retkahdusten ehkäisemisestä. 

Terapiassa otettiin huomioon myös rahapelaamiseen mahdollisesti 
vaikuttavat kulttuuriset uskomukset. Esimerkiksi harjoitukseen, jossa 
pyrittiin tunnistamaan ympäristöön liittyviä ja psykologisia 
pelaamisen laukaisevia tekijöitä, oli sisällytetty useita kulttuurisesti 
merkittäviä laukaisevia tekijöitä (kuten onnen testaaminen, rahan 
voittaminen nopeasti ja voittojen ansaitseminen takaisin). 
Harjoitukseen, jossa käsiteltiin pelaamiseen liittyviä tiedonkäsittelyn 
vääristymiä ja uskomuksia, oli lisätty käytänteitä ja rituaaleja, jotka 
liittyivät kontrolliharhaan ja onneen. Harjoituksia tekemällä 
osallistujat tulivat tietoiseksi näistä kulttuurisista tekijöistä ja hoidon 
aikana keskusteltiin siitä, miten näitä vääristymiä ja uskomuksia voisi 
käsitellä. Myös kulttuurisista perheeseen liittyvistä uskomuksista ja 

Pelaamiseen liittyvät halun 
kokemukset (Gambling Urge Scale, 
GUS) 
Rahapelaamisen aktiivisuus (mm. 
pelaamisen useus, pelaamiseen 
käytetty aika, rahapelikulutus 
viimeisen kuukauden aikana; 
kysely) 
Rahapelaamiseen liittyvät 
tiedonkäsittelyn vääristymät 
(Gambling-Related Cognitions 
Scale, GRCS) 

Masennus, ahdistuneisuus ja stressi 
(Depression, Anxiety and Stress 
Scales, DASS) 
Terapeuttinen suhde (Working 
Alliance Inventory-Short Version, 
WAI-S) 

3. Mittaukset intervention alussa ja 
lopussa sekä 6 kuukautta
intervention päättymisen jälkeen

pelaamiseen liittyvät tulkintavääristymät vähentyneet 
enemmän verrattuna kontrolliryhmään. 

Koeryhmässä ongelmapelaamisen havaittiin 
vähentyneen pelaamiseen liittyvien 
tulkintavääristymien ja stressin vähentymisen kautta. 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen, etänä tai kasvokkain
toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
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c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
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Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

niihin liittyvistä kielteisistä tunteista keskusteltiin hoidon 
myöhemmissä vaiheissa. 

Kontrolliryhmä 
Sosiaalisten aktiviteettien ryhmässä (SA) jokaisella ryhmäkerralla 
keskusteltiin senhetkisistä sosiaaliseen elämään liittyvistä asioista ja 
suunniteltiin ja toteutettiin sosiaalisia aktiviteettejä. 

Tutkimuseettisistä syistä kaikki osallistujat saivat lisäksi 
sosiaalityöntekijän antamaa yksilöneuvontaa. Neuvontaa annettiin 
viikoittain tai kahden viikon välein. Jokainen käyntikerta kesti 45‒90 
min. Neuvontaan kuului emotionaalista tukea, velkaneuvontaa, pari- 
ja perheterapiaa sekä kriisityötä. 

c. 
Koeryhmä: kahdeksan käyntikertaa, käyntikertojen kesto 3 h, ryhmiä 
oli yhteensä 5 ja jokaiseen ryhmään kuului 8‒9 osallistujaa 
Kontrolliryhmä: kahdeksan käyntikertaa, käyntikertojen kesto 3 h, 
ryhmiä oli yhteensä 8 ja jokaiseen ryhmään kuului 5‒6 osallistujaa 

d. Ryhmä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan erikoistuneita
terapeutteja; sosiaalityöntekijät (kontrolliryhmä) 
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Liite 2. Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tulokset (digipelaaminen) 

Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen; etänä tai
kasvokkain toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

Hong ym. 
2020 
Etelä-Korea 

Kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan 
yhdistetyn 
liikuntaintervention 
vaikutukset (ja 
neurofysiologiset 
mekanismit) 
digipeliriippuvuuden 
hoidossa. 

Koeryhmän tuloksia 
verrattiin kognitiivista 
käyttäytymisterapiaa ja 
tukea antavaa 
neuvontaa saavien 
tuloksiin. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 

Nuoret miehet, joilla 
digipeliriippuvuus (DSM-
5-kriteerit) (rekrytoitu 
yliopistosairaalan 
psykiatrian osastolla 
käyneistä) 

Ikä 13‒18 vuotta 

a. Yksilömuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia, liikuntainterventio

b. 
Koeryhmä 
Koeryhmään kuuluvat osallistuivat kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan perustuvaan interventioon (kahdeksan 
käyntikertaa) ja liikuntainterventioon (kuusi käyntikertaa). 

Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmään kuuluvat osallistuivat kognitiivisteen 
käyttäytymisterapiaan perustuvaan interventioon (kahdeksan 
käyntikertaa) ja saivat kuusi kertaa tukea antavaa neuvontaa. 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustui ennalta määriteltyyn 
protokollaan, joka oli kehitetty aiemmin kehitetyn protokollan 
perusteella (Kim ym. 2012). Ensimmäisen käyntikerran aiheena 
oli muutosmotivaatio (ohjaajana psykiatri). Käyntikerroilla 2‒3 
aiheena oli ongelmapelaamiseen liittyvät henkilökohtaiset 
riskitilanteet (ohjaajana psykologi). Käyntikerroilla 4‒6 aiheina oli 
subjektiivisuuden ja itsetunnon rakentaminen (ohjaajana 
psykologi). Käyntikerralla 7 aiheena oli ongelmanratkaisu ja 
päätöksenteko sekä itsekontrollin taidot (ohjaajana psykiatri) ja 
käyntikerralla 8 tulevaisuuden suunnittelu (ohjaajana 
sosiaalityöntekijä). 

Liikuntainterventio koostui venyttelystä, lämmittelystä, 
aerobisesta harjoittelusta ja palautteenannosta. Aerobinen 
harjoittelu oli juoksua, hyppynarulla hyppelyä ja koripalloa. 
Harjoittelun aikana tuli sykkeeksi tavoittaa 60 % osallistujan 
maksimisykkeestä. Jotta harjoittelun intensiteetti säilyi 

1. n = 50 (KKT + liikunta n = 25;
KKT n = 25; kaikki miehiä; ikä: 
13‒18 vuotta) 

2. 
Digipelaaminen 
Internetriippuvuus (Young 
Internet Addiction Scale, YIAS) 

Masennus (Beck Depression 
Inventory, BDI) 
Ahdistuneisuus (Beck Anxiety 
Inventory, BAI) 
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 
häiriö (Korean Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder Rating 
Scale, K-ARS) (vanhemman 
arvioimana) 

3. Mittaukset intervention 
alussa ja lopussa

Koeryhmään (KKT + liikuntainterventio) kuuluneiden 
masennus- ja ahdistuneisuusoireet sekä aktiivisuus ja 
tarkkaavuushäiriön ja internetriippuvuuden oireet olivat 
vähentyneet intervention päättymisen jälkeen. 

Myös kontrolliryhmään (KKT) kuuluneiden 
masennusoireet ja internetriippuvuuden oireet olivat 
vähentyneet intervention päättymisen jälkeen. 

Muutos masennus- ja internetriippuvuuspistemäärissä 
oli suurempi koeryhmässä. 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 
 
Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 
 
Tutkimusasetelma 
 

Tutkittu ryhmä 
 
 

Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen; etänä tai 
kasvokkain toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt 
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention 
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 
 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto 
2. Mitatut hyödyt (käytetyt 
mittarit) 
3. Seuranta-aika 
 

Keskeiset tulokset 
 
 

tavoitellulla tasolla, jokaisen osallistujan sykettä arvioitiin ennen 
harjoittelua ja harjoittelun aikana. 
 
c. 
KKT: 8 käyntikertaa, käyntikertoja kerran viikossa, yhden 
käyntikerran kesto noin 90 min 
Liikuntainterventio: 6 käyntikertaa, käyntikertoja kerran viikossa, 
käyntikerran kesto 90 min (venyttely 10 min, lämmittely 10 min, 
aerobinen harjoittelu 60 min, palaute 10 min) 
Tukea antava neuvonta: 6 käyntikertaa, käyntikertojen kesto 30 
min 
 
d. 
KKT: psykiatri, kaksi psykologia ja sosiaalityöntekijä 
Liikuntainterventio: psykiatri, urheilupsykologi, kolme avustajaa 
Tukea antava neuvonta: kaksi psykiatria 
 

Li ym. 
2017 
Yhdysvallat 
 
Tietoisuustaitojen 
(mindfulness) 
harjoitteluun 
perustuvan 
intervention (MORE) 
vaikutukset 
digipeliriippuvuuden 
hoidossa. 
 
Tietoisuustaitojen 
harjoitteluun 
perustuvaan 
interventioon 

Henkilöt, joilla 
digipeliriippuvuus tai 
diagnostisen rajan 
alittavaa 
ongelmapelaamista 
(DSM-5-kriteerien määrä 
≥ 3) (rekrytoitu yhden 
julkisen yliopiston 
opiskelijoista ja 
työntekijöistä) 
 
Ikä ≥ 18 vuotta 
 
 

a. Ryhmämuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Tietoisuustaitojen harjoittelu; tukiryhmä (kontrolliryhmä) 
 
b. 
Koeryhmä 
Koeryhmän saama hoitomuoto oli mukautettu Garlandin (2013) 
kehittämästä mallista digipeliriippuvuuden hoitoon. 
Käyntikertojen aiheina oli 1) tietoisuus pelaamiseen liittyvistä 
automaattisista, riippuvuutta aiheuttavista käyttäytymistavoista, 
2) kielteisistä tunteista selviytyminen tietoisen 
uudelleenarvioinnin keinoin pelaamisen sijaan, 3) myönteisten 
tunteiden vahvistaminen nauttimalla tietoisesti päivittäisistä 
miellyttävistä kokemuksista, 4) tietoisuuden lisääminen 
pelaamiseen liittyvistä halun kokemuksista ja tietoisuustaitojen 
harjoitteluun perustuvien keinojen käyttäminen haluista 
selviytymiseksi, 5) stressin vähentäminen tietoisen 
rentoutumisen avulla, 6) ei-toivottujen ajatusten ja ahdistavien 

1. n = 30 (koeryhmä n = 15, 
kontrolliryhmä n = 15; miehiä 
80 %, naisia 16,7 %, muita 3,3 
%; ikä: ka 25, 18‒35 vuotta) 
 
2. 
Digipelaaminen 
Digipeliriippuvuus (DSM-5-
kriteerien määrä) 
Pelihimo viimeisen viikon 
aikana (Visual Analog Scale, 
VAS) 
Pelaamiseen liittyvät 
tiedonkäsittelyn vääristymät 
(Online Cognitions Scale, OCS) 
 

Molemmissa ryhmissä digipeliriippuvuuden oireet olivat 
vähentyneet kolmen kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 
 
Suurempi osuus koeryhmään kuuluneista ei täyttänyt 
digipeliriippuvuuden kriteereitä (≥ 3 oireitta) 
intervention päättymisen ja kolmen kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen verrattuna kontrolliryhmään. 
Myös koeryhmään kuuluneiden pelihimo oli vähentynyt 
enemmän kolmen kuukauden seuranta-ajan jälkeen.  
 
Lisäksi koeryhmään kuuluneiden pelaamiseen liittyvät 
kielteiset ajatukset ja tunteet (yksinäisyys ja masennus) 
olivat vähentyneet enemmän verrattuna 
kontrolliryhmään kolmen kuukauden seuranta-ajan 
jälkeen. 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 
 
Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 
 
Tutkimusasetelma 
 

Tutkittu ryhmä 
 
 

Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen; etänä tai 
kasvokkain toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt 
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention 
kokonaiskesto) 
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Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto 
2. Mitatut hyödyt (käytetyt 
mittarit) 
3. Seuranta-aika 
 

Keskeiset tulokset 
 
 

osallistuneiden tuloksia 
verrattiin tukiryhmään 
(support group) 
osallistuneiden 
tuloksiin. 
 
Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 
 
 
 

kokemusten hyväksymisen lisääminen tukahduttamisen sijaan, 7) 
ihmissuhteisiin liittyvän stressin lievittäminen rakastavan 
ystävällisyyden meditaation avulla ja 8) suunnitelman laatiminen 
tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvien taitojen 
käyttämiseksi toipumisen edistämisessä. 
 
Käyntikertojen lisäksi koeryhmään osallistuneita pyydettiin 
harjoittamaan tietoista hengittämistä ja body scan -meditaatiota 
kotonaan MP3-nauhoitteen ohjaamana. Nauhoite oli 
terapiaohjelman kehittäjän kehittämä. Heidän tuli myös kirjata 
ylös, kuinka paljon aikaa he käyttivät tietoisuustaitojen 
harjoitteluun. Ryhmänohjaajat kävivät kirjaukset läpi ja niistä 
keskusteltiin ryhmäkerroilla. 
 
Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmään osallistuneiden jokaisella käyntikerralla 
keskityttiin tiettyyn ennalta määriteltyyn teemaan ja avoimessa 
ryhmäkeskustelussa keskusteltiin osallistujien kokemuksista tai 
tunnereaktioista teemaan liittyen. Teemoina olivat 1) yleiskuva 
digipeliriippuvuudesta, 2) videopeliriippuvuuteen liittyvät 
ajatukset ja tunteet, 3) pelaamisen haluun liittyvät kokemukset ja 
mahdolliset halun laukaisevat tekijät, 4) identiteetti ja 
videopelaaminen, 5) videopelaaminen stressistä selviytymiseksi, 
6) ihmissuhteet ja videopelaaminen, 7) myönteiset ja 
vaihtoehtoiset selviytymiskeinot ja 8) ryhmäkokemuksen 
läpikäyminen. Jokaisella käyntikerralla ryhmän vetäjä nosti esiin 
keskustelunaiheita, käytti reflektiivisiä kuuntelutekniikoita ja sai 
aikaan ryhmäkeskusteluja antamatta opetuksellista tietoa, 
käyttäytymisen muuttamiseen liittyvää neuvontaa tai muuta 
neuvontaa. 
 
c. 

Psyykkinen stressi viimeisen 
viikon aikana (Brief Symptom 
Inventory, BSI-18) 
Kognitiivinen selviytyminen 
(Cognitive Emotion Regulation 
Questionnaire, CERQ) 
Tietoisuustaidot (Five Facet 
Mindfulness Questionnaire, 
FFMQ) 
 
3. Mittaukset intervention 
alussa (kokemukset viimeisen 
12 kuukauden aikana) ja 
lopussa (kokemukset viimeisen 
viikon aikana) sekä 3 kuukautta 
intervention päättymisen 
jälkeen (kokemukset viimeisen 
kuukauden aikana) 
 
 

Koeryhmään kuuluneiden kotona suorittamien 
tietoisuustaitojen harjoitusten määrä (minuuttimäärä 
viikossa) oli yhteydessä pelaamiseen liittyvien 
tiedonkäsittelyn vääristymien vähentymiseen (OCS-
kokonaistulos) ja parantuneeseen impulssikontrolliin 
(OCS-mittarin yksi osio). 
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Koeryhmä: kahdeksan käyntikertaa, käyntikertoja kerran viikossa, 
käyntikertojen kesto 2 h, intervention kesto yhteensä 8 viikkoa; 
kaksi terapiaryhmää, molempiin ryhmiin kuului 7‒8 osallistujaa 
Kontrolliryhmä: kahdeksan käyntikertaa, käyntikertoja kerran 
viikossa, käyntikertojen kesto 2 h, intervention kesto yhteensä 8 
viikkoa; kaksi terapiaryhmää, molempiin ryhmiin kuului 7‒8 
osallistujaa 
 
d. Maisteritason sosiaalityön opiskelija (molemmat ryhmät) 
 

Sakuma ym. 
2017 
Japani 
 
Terapialeirin (Self-
Discovery Camp) 
vaikutukset 
digipeliriippuvuuden 
hoidossa. 
 
Kokeenomainen 
tutkimus (ei 
kontrolliryhmää) 
 
 

Henkilöt, joilla 
digipeliriippuvuus 
[riippuvuuden kuusi 
komponenttia (Griffiths 
2005) + DSM-5-kriteerit] 
(rekrytoitu 
riippuvuuskeskuksen 
laitos- ja 
avohoitopotilaista) 
 
 

a. Ryhmämuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
(terapialeiri) 
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
 
b. 
Terapialeiri koostui neljästätoista kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan perustuvasta sessiosta, kolmesta 
lääketieteellisestä luennosta, kahdeksasta yksilöllisestä 
neuvontasessiosta ja työpajasta (nimeltään ”Suhteemme 
internettiin”). Leiriin sisältyi lisäksi ruuanlaittoa ulkoilmassa, 
kävelyä, patikointia ja puutöitä. 
 
Aktiviteettien tavoitteena oli 1) lisätä tietoisuutta terveydestä, 
hyvinvoinnista ja hyvin säännellystä elämästä, 2) antaa 
kokemuksia vuorovaikutuksesta ilman internetiä tai digitaalisia 
välineitä ja 3) tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja ratkoa 
ongelmia. 
 
Kaikki osallistujat majoittuivat makuusalissa koko leirin ajan. He 
eivät saaneet tuoda mukanaan leirille tietokoneita, 
matkapuhelimia, pelikoneita tai muita digitaalisia välineitä. 
Osallistujien mentoreina toimi kasvatustieteen opiskelijoita, 
joiden tehtävänä oli osallistujien motivointi ohjelmassa 

1. n = 10 (kaikki miehiä; ikä: ka 
16,2 vuotta) 
 
2. 
Digipelaaminen 
Pelaamiseen/internetin 
käyttöön käytetty aika päivässä 
(tunneissa) ja viikossa 
(tunneissa ja päivissä) 
(kysely ja kliinisen psykologin 
haastattelu) (mitattiin 
intervention alussa ja 3 
kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen) 
 
Minäpystyvyys (Stages of 
Change Readiness and 
Treatment Eagerness Scale, 
SOCRATES; kolme osiota) 
(mitattiin intervention alussa ja 
lopussa) 
 
3. Mittaukset intervention 
alussa ja lopussa sekä 3 

Tutkittavien pelaamisen käytetty aika (tuntimäärä 
päivässä ja viikossa) oli vähentynyt kolme kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen. Pelaamiseen 
käytettyjen päivien määrä viikossa oli pysynyt samana. 
 
Tutkittavien minäpystyvyys ja toiminta 
riippuvuuskäyttäytymisen lopettamiseksi (yksi 
minäpystyvyys-mittarin osio) oli lisääntynyt intervention 
päättymisen jälkeen. Riippuvuusongelman 
tunnistaminen ja kunnianhimo (ilman riippuvuutta ja 
riippuvuuden vaikutuksen alaisena; mittarin kaksi muuta 
osiota) eivät puolestaan olleet lisääntyneet intervention 
päättymisen jälkeen. 
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pysymiseen. Kaikille osallistujille vakuutettiin, että he voisivat 
lähteä leiriltä, milloin tahansa he haluaisivat. 
 
c. Kesto yhteensä 8 yötä ja 9 päivää 
d. Kliiniset psykologit, lääkärit + mentoreina kasvatustieteen 
opiskelijoita 
 

kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen 
 
 

Torres-Rodriguez ym. 
2018 
Espanja 
 
Digipeliriippuvuuteen 
erikoistuneen 
psykoterapeuttisen 
ohjelman (PIPATIC) 
vaikutukset nuorten 
digipeliriippuvuuden 
hoidossa. 
 
Tutkimuksessa 
verrattiin 
psykoterapeuttiseen 
ohjelmaan 
osallistuneiden tuloksia 
standardimuotoiseen 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan 
osallistuneiden 
tuloksiin. 
 
Kokeenomainen 
tutkimus (+ 
kontrolliryhmä) 
 

Henkilöt, joilla 
digipeliriippuvuus (≥ 5 
DSM-5-kriteeriä ja ≥ 71 
pistettä IGD-20-testillä) 
(rekrytoitu kahdesta 
mielenterveyskeskuksesta 
apua hakeneista) 
 
Ikä 12‒18 vuotta 
 
 
 

a. Yksilömuotoinen kasvokkain toteutettu interventio 
x. Psykoterapeuttinen ohjelma; kognitiivinen käyttäytymisterapia 
(kontrolliryhmä) 
 
b. 
Koeryhmä 
Psykoterapeuttisen ohjelman (PIPATIC) ensisijaisena tavoitteena 
oli tarjota erikoistunutta psykoterapiaa nuorille, joilla oli 
digipeliriippuvuuden ja muiden samanaikaisten psykiatristen 
häiriöiden oireita. Ohjelma sisälsi kuusi terapeuttista moduulia, 
jotka puolestaan sisälsivät tarkempia osatavoitteita, jotta 
terapian aikana voitiin ottaa huomioon myös muita 
elämänalueita kuin vain riippuvuuteen liittyvä käyttäytyminen. 
 
Ensimmäisen moduulin aiheena oli psykoedukaatio ja motivaatio, 
johon sisältyi tiedon antamista terapiaan osallistuvalle ja hänen 
perheelleen, motivoivaa haastattelua sekä tavoitteiden 
asettamista (yhteensä kolme sessiota). Toinen moduuli sisälsi 
standardimuotoista kognitiivista käyttäytymisterapiaa 
riippuvuuksien hoitoon sovellettuna digipeliriippuvuuden 
hoitoon. Aiheina olivat muun muassa ärsykekontrolli, 
tarkoituksenmukaisten selviytymiskeinojen oppiminen, 
kognitiivinen uudelleenmuotoilu, riippuvuuteen liittyvä 
ongelmanratkaisu sekä altistaminen (yhteensä viisi sessiota). 
Kolmas moduuli oli intrapersonaalinen moduuli ja siihen sisältyi 
psykoterapeuttista työskentelyä identiteettiin, itsetuntoon, 
itsekontrolliin, tunneälyyn sekä ahdistuksen hallintaan liittyen 

1. n = 31 (terapiaohjelma n = 
16, kontrolliryhmä n = 15; 
kaikki miehiä; ikä: 12‒18 
vuotta) 
 
2. 
Digipelaaminen 
Pelaamisen tavat ja 
digipeliriippuvuus 
(pelaamiseen käytetty 
tuntimäärä arkipäivinä ja 
viikonloppuna; kyky lopettaa 
pelaaminen; pelaamiseen 
uppoutuminen; Internet 
Gaming Disorder Test, IGD-20) 
(kaikkia edellisiä paitsi 
digipeliriippuvuuden oireita 
arvioivat myös 
perheenjäsenet) 
 
Samanaikaiset oireet (Youth 
Self-Report for Ages 11–18 
Years, YSR/11-18; Child 
Behavior Checklist for Ages 6–
18 Years, CBCL/6-18) 
(myös perheenjäsenet 
arvioivat) 

Kontrolliryhmään verrattuna terapiaohjelmaan 
osallistuneet käyttivät vähemmän aikaan pelaamiseen 
(tunteja viikossa) ja heidän pelaamisen 
lopettamiskykyään, pelaamiseen uppoutumistaan ja 
digipeliriippuvuutta osoittavat pistemäärät olivat 
pienentyneet enemmän intervention päättyessä. 
 
Myös samanaikaisiin oireisiin liittyen terapiaohjelmaan 
osallistuneiden tulokset olivat sosiaalisten ongelmien, 
tarkkaavuusongelmien, aggressiivisen käyttäytymisen, 
eksternalisoivien ongelmien ja kaikkien ongelmien 
(internalisoivat ja eksternalisoivat) osalta paremmat 
intervention päättyessä. 
 
Vanhempien arvioiden osalta terapiaohjelmaan 
osallistuneiden sääntöjen vastainen käyttäytyminen, 
aggressiivinen käyttäytyminen, eksternalisoivat 
ongelmat ja kaikki ongelmat yhteensä olivat 
vähentyneet enemmän verrattuna kontrolliryhmään 
intervention päättymisen jälkeen. 
 
Molemmissa ryhmissä myös taipumus itsetuhoisuuteen 
oli vähentynyt intervention päättymisen jälkeen. 
 
Verrattuna kontrolliryhmään terapiaohjelmaan 
osallistuneiden tunteiden selkeys oli parantunut ja 
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 (yhteensä viisi sessiota). Neljäs moduuli oli ihmissuhteisiin liittyvä 
osio ja siihen sisältyi joustavien vuorovaikutustaitojen ja 
itsevarmuuden edistäminen ja vuorovaikutustaitojen lisääminen 
(yhteensä kaksi sessiota). Viides moduuli liittyi perhesuhteisiin ja 
siihen sisältyi perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen 
edistäminen, rajojen asettaminen ja tunteet (yhteensä kolme 
sessiota). Kuudes moduuli liittyi uuden elämäntyylin 
muodostamiseen. Siihen sisältyi oman edistymisen 
itsehavainnointi, vaihtoehtoiset aktiviteetit ja retkahdusten 
ehkäiseminen (yhteensä kaksi sessiota). Ohjelmaan sisältyi lisäksi 
kaksi lisäsessiota, jotka terapeutin oli mahdollista lisätä johonkin 
moduuleista terapiaan osallistuvan tarpeiden mukaisesti 
ohjelman joustavuuden lisäämiseksi. Perheenjäsenet osallistuivat 
terapiaohjelman kahteen psykoedukaatio-moduulin sessioon ja 
kahteen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvan 
moduuliin sessioon. Lisäksi he osallistuivat terapiaan koko 
perhesuhteisiin ja uuden elämäntyylin muodostamiseen liittyvien 
moduulien ajan. 
 
Terapiaohjelma oli integratiivinen ja se keskittyi riippuvuuden 
lisäksi myös muihin psykologisiin osa-alueisiin. 
 
Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmään osallistuneet saivat standardimuotoista 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa, joka perustui terapiaohjelman 
toiseen moduuliin. Terapiassa painottui riippuvuuteen liittyvä 
psykoterapeuttinen työskentely. Terapia koostui viidestä 
moduulista: ärsykekontrolli, selviytymiskeinot, kognitiivinen 
uudelleenmuotoilu, riippuvuuteen liittyvä ongelmanratkaisu ja 
altistaminen. Myös kontrolliryhmässä perheenjäsenet 
osallistuivat terapiaan vastaavalla kuin terapiaryhmässä. 
 

 
Intra- ja interpersonaaliset 
kyvyt (Millon Adolescent 
Clinical Inventory - Expressed 
Concerns Scale, MACI; Trait 
Meta-Mood Scale, TMMS-24; 
Escala de Habilidades Sociales, 
EHS) 
Perhesuhteet (Millon 
Adolescent Clinical Inventory - 
Expressed Concerns Scale - 
Family Discord Scale, MACI) 
Terapeutin toteuttamat 
mittaukset (Clinical Global 
Impression Scale – Severity of 
Illness, CGI-SI; Clinical Global 
Impression Scale – Global 
Improvement, CGI-GI; Global 
Assessment of Functioning, 
GAF) 
 
3. Mittaukset intervention 
alussa, keskivaiheessa (11. 
käyntikerta) ja lopussa sekä 3 
kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen 
(kaikkina mittausajankohtina 
arvionsa antoivat tutkittavat, 
heidän vanhempansa ja 
terapeutit) 
 

perheen sisäiset ristiriidat vähentyneet enemmän 
intervention päättymisen jälkeen. 
 
Terapeutin toteuttamista mittauksista osallistujien tilan 
kliininen vakavuus ja siinä tapahtunut edistyminen sekä 
osallistujien yleinen toimintakyky olivat parantuneet 
enemmän koeryhmässä intervention päättymisen 
jälkeen verrattuna kontrolliryhmään. 
 
Terapiaohjelmaan osallistuneiden kaikki pelaamiseen ja 
riippuvuuteen liittyvät tulokset (pelaamiseen käytetty 
aika, pelaamisen lopettaminen, pelaamiseen 
uppoutuminen, digipeliriippuvuus) olivat parantuneet 
kaikissa mittausajankohdissa ja säilyi samana 3 
kuukauden seuranta-ajan jälkeen. Kontrolliryhmään 
osallistuneilla muutoksia oli tapahtunut vain osassa 
(pelaamisen lopettaminen, pelaamiseen uppoutuminen, 
digipeliriippuvuus). 
 
Terapiaohjelmaan osallistuneilla kaikissa samanaikaisiin 
oireisiin sekä käyttäytymiseen ja tunteisiin liittyvissä 
toimintakyky-pistemäärissä oli tapahtunut muutos 
kaikissa tutkimuksen mittausajankohdissa. Muutos oli 
tapahtunut sekä osallistujien oman (pois lukien 
sosiaalinen kompetenssi) että heidän 
perheenjäsentensä arvion mukaan. Kontrolliryhmässä 
muutoksia oli tapahtunut perheenjäsenten arvion 
mukaan ahdistuneisuus-/masentuneisuusoireissa, 
tarkkaavuusongelmissa, aggressiivisessa 
käyttäytymisessä ja internalisoivissa ja eksternalisoivissa 
ongelmissa yhteensä. 
 
Lisäksi terapiaohjelmaan osallistuneiden identiteettiin, 
itsetuntoon, tunneälyyn ja sosiaalisiin kykyihin liittyvät 
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Kontrolliryhmään osallistuneiden kognitiivisessa 
käyttäytymisterapiassa riippuvuutta pidettiin osallistujien 
ensisijaisena ongelmana. 

Molemmissa ryhmissä perheenjäsenet toimivat 
terapeuttikumppaneina. Perheenjäsenten terapiaan 
osallistumisenaste oli kuitenkin erilainen ryhmissä. Koeryhmässä 
perheenjäsenet osallistuivat esimerkiksi erityiseen perheterapia-
osioon. 

c. 
Koeryhmä: 22 käyntikertaa (6 moduulia), käyntikertoja kerran 
viikossa, yhden käyntikerran kesto noin 45 min, intervention 
kesto yhteensä 6 kuukautta 
Kontrolliryhmä: 22 käyntikertaa 

d. Kliininen psykologi mielenterveyskeskusten 
mielenterveystiimien ja tutkimuksen kirjoittajien valvonnassa 

pistemäärät olivat parantuneet kaikissa 
mittausajankohdissa. Kontrolliryhmään osallistuneilla 
muutos oli tapahtunut ainoastaan tunteisiin liittyvässä 
tarkkaavuudessa. 

Terapiaohjelmaan osallistuneilla myös perheen sisäiset 
ristiriidat olivat vähentyneet kaikissa 
mittausajankohdissa. 

Terapeuttien arvioimana molempien ryhmien kliinisen 
tilan vakavuus oli pienentynyt ja toimintakyky 
parantunut kaikissa mittausajankohdissa. 

Wölfling ym. 
2019 
Saksa ja Itävalta 

Lyhytkestoisen 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan 
perustuvan 
terapiamuodon (STICA) 
vaikutukset internet- ja 
digipeliriippuvuuden 
hoidossa. 

Tutkimuksessa 
verrattiin interventioon 

Miehet, joilla 
internetriippuvuus (AICA-
C ja AICA-S -mittareilla) 
(rekrytoitu neljän 
yliopistollisen 
lääkärikeskuksen 
avohoitoklinikoilta) 

Ikä 17‒55 vuotta 

a. Yksilö- ja ryhmämuotoinen kasvokkain toteutettu interventio
x. Kognitiivinen käyttäytymisterapia 

b. 
Koeryhmä 
Koeryhmään osallistuneet osallistuivat kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan perustuvaan, manuaaliperustaiseen 
internetriippuvuuden hoitoon suunnattuun interventioon. 
Interventio perustui internetriippuvuuden integroituun 
prosessimalliin (InPRIA-malli). Mallin mukaan internetriippuvuus 
on seurausta yksilöllisten tekijöiden, verkossa tapahtuvaan 
aktiviteettiin liittyvien tekijöiden, toimimattomien 
selviytymiskeinojen ja häiriöön liittyvien kognitiivisten 
vääristymien dynaamisesta yhteisvaikutuksesta. Yksilökertojen 

1. n = 143 (koeryhmä n = 72, 
kontrolliryhmä n = 71; kaikki 
miehiä; ikä: ka 26,2, 17‒52
vuotta) 
(56,6 %:lla internetin käyttöön 
liittyvät ongelmat liittyivät 
verkkotietokonepeleihin ja 6,3
%:lla ei-verkossa pelattaviin 
tietokonepeleihin) 

2. 
Digipelaaminen 
Internet- ja digipeliriippuvuus 
(Assessment of 

Intervention päättymisen jälkeen suurempi osuus 
koeryhmään kuuluneista (69,4 %) oli luokiteltavissa 
remissiovaiheessa olevaksi (vähemmän kuin 7 pistettä 
AICA-S-mittarilla) verrattuna hoitoa odottavaan 
kontrolliryhmään (23,9 %). (Kuuden kuukauden 
seuranta-ajan jälkeen 80,6 prosentilla kontaktoiduista 
koeryhmään kuuluneista tutkittavista ei ollut 
diagnosoitavissa olevaa internetriippuvuutta.) 

Molemmissa ryhmissä itseraportoidut ja terapeutin 
arvioimat internetriippuvuuden oireet sekä 
viikonloppuisin verkossa vietetty aika olivat vähentyneet 
intervention päättymisen jälkeen. Muutos oli suurempi 
koeryhmässä. 
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osallistuneiden tuloksia 
hoitoa odottavan 
ryhmän tuloksiin. 
 
Satunnaistettu 
kontrolloitu tutkimus 
 
 
 

tarkoituksena oli parantaa osallistujien motivaatiota osallistua 
hoitoon ja antaa kriisiapua. 
 
Ryhmäkertojen kolme ensimmäistä kertaa koostuivat 
intervention alkuvaiheesta. Ryhmäkertojen 4‒12 aiheina oli 
käyttäytymisen muuttaminen ja kerroilla 13‒15 stabilisointi ja 
retkahdusten ehkäiseminen. 
 
Alkuvaiheessa vahvistettiin osallistujien muutosmotivaatiota ja 
asetettiin realistisia tavoitteita hoidolle (esim. ei internetin 
käytön vaan ongelmakäyttäytymisen lopettaminen). Aiheina oli 
myös psykoedukaatio eli tiedon antaminen yleisistä riippuvuuden 
kehittymistä ja ylläpysymistä selittävistä malleista ja 
luottamuksellisen suhteen muodostaminen terapeutin ja 
ryhmään osallistuneiden välille. 
 
Seuraavilla käyntikerroilla jokaiselle osallistujalle muodostettiin 
yksilöllinen malli siitä, miten riippuvuus on heille kehittynyt ja 
mikä pitää sitä yllä. Tähän liittyi internetin käytön laukaisevien 
tekijöiden (sisäiset tai ulkoiset tekijät, jotka toimivat pelaamisen 
himoon tai pelaamisen aloittamiseen liittyvinä vihjeinä) 
tunnistaminen ja muokkaaminen, käyttäytymisenanalyysi 
(SORKC-teemojen mukainen) ja kognitiivinen uudelleenmuotoilu. 
Lisäksi aiheina oli tunnetilojen, stressinhallintakykyjen ja 
sosiaalisten taitojen arviointi sekä vaihtoehtoisen käyttäytymisen 
ja kiinnostustenkohteiden palauttaminen elämään, 
pystyvyydentunteen vahvistaminen ja myönteisen minäkuvan 
palauttaminen. Lisäksi aloitettiin väliaikainen pidättäytyminen 
kaikesta verkossa tapahtuvista aktiviteeteistä (kuuden viikon 
ajan), jotta uusien aktiviteettien kokeileminen helpottuisi sekä 
altistusharjoittelu, johon kuului reagoimisen ehkäiseminen, 
terapeutin avustuksella. 
 

Internet and Computer Game 
Addiction Self-report, AICA-S) 
Terapeutin arvioima 
internetriippuvuus 
(Assessment of 
Internet and Computer Game 
Addiction, AICA-C) 
 
Psykososiaalinen toimintakyky 
(Global Assessment of 
Functioning, GAF) 
Masennusoireet (Beck 
Depression Inventory, BDI-II) 
Samanaikaiset 
mielenterveyden häiriöt 
(Structured Clinical Interview 
for DSM-IV, SCID-I ja -II) 
(mitattiin ainoastaan 
intervention alussa ja lopussa 
ja 6 kuukauden seuranta-ajan 
jälkeen) 
 
3. Mittaukset intervention 
alussa, keskivaiheessa (2 
kuukautta intervention 
alkamisen jälkeen) ja lopussa 
sekä 6 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen (vain 
koeryhmässä) 
 
 

Myös koeryhmään kuuluneiden arkipäivinä verkossa 
vietetty aika oli vähentynyt ja psykososiaalinen 
toimintakyky parantunut intervention päättymisen 
jälkeen. 
 
Lisäksi masennusoireiden määrä oli vähentynyt 
molemmissa ryhmissä intervention päättymisen jälkeen. 
 
Koeryhmään kuuluneiden itseraportoidut ja terapeutin 
arvioimat internetriippuvuuden oireet, verkossa vietetty 
aika arkipäivinä ja viikonloppuisin sekä masennusoireet 
olivat vähentyneet ja psykososiaalinen toimintakyky 
parantunut enemmän intervention päättymisen jälkeen 
verrattuna kontrolliryhmään. 
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Kirjoittajat 
Julkaisuvuosi 
Julkaisumaa 

Tutkimuksen tavoite 
lyhyesti 

Tutkimusasetelma 

Tutkittu ryhmä Intervention/interventioiden kuvaus 
a. Muoto (esim. yksilö- tai ryhmämuotoinen; etänä tai
kasvokkain toteutettu) 
x. Teoreettinen viitekehys 
b. Sisällöt
c. Rakenne (käyntikertojen määrä, tiheys ja kesto, intervention
kokonaiskesto) 
d. Toteuttaja(t) 

Tiedot tutkimuksesta 
1. Aineisto
2. Mitatut hyödyt (käytetyt
mittarit) 
3. Seuranta-aika 

Keskeiset tulokset 

Viimeisillä käyntikerroilla keskityttiin uudelleen vaihtoehtoisiin 
aktiviteetteihin ja kiinnostuksenkohteisiin. Lisäksi kehitettiin 
yksilöllisiä retkahduksen ehkäisystrategioita, pelaamisen 
lopettamisen tekniikoita ja suunnitelmien hätätilanteiden varalle. 
Ryhmäkerroilla käytettyjä menetelmiä pyrittiin siirtämään 
jokapäiväiseen elämään ja helpotettiin tarkoituksenmukaiseen 
internetinkäyttöön siirtymistä. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan 
vaikeita tilanteita, joihin liittyi suurentunut riski retkahdukseen 
sekä kehitettiin yksilöllisiä keinoja tällaisista tilanteista 
selviytymiseen ja reagoimaan retkahduksiin 
tarkoituksenmukaisella tavalla (yksilö- ja ryhmäkerroilla kehitetty 
yksilöllinen suunnitelma hätätilanteiden varalle). Viimeisille 
kerroilla pyrittiin vielä myös vahvistamaan osallistujien 
sitoutumista vaihtoehtoisiin aktiviteetteihin ja 
kiinnostuksenkohteisiin. 

Kontrolliryhmä 
Kontrolliryhmänä oli hoitoa odottavien ryhmä. 

c. 15 ryhmäkertaa ja 8 yksilökertaa, ryhmäkertoja kerran viikossa 
ja yksilökertoja kahden viikon välein, ryhmäkertojen kesto 100 
min ja yksilökertojen kesto 60 min, intervention kesto yhteensä
15 viikkoa
d. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan erikoistuneet terapeutit
(taustaltaan kliinisiä psykologeja tai lääkäreitä) 
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Liite 3. Asiantuntijoiden ryhmähaastattelun haastattelurunko. 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

1. NYKYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ
Millainen on raha- ja digipeliongelmiin apua tarvitsevien palvelupolku tällä hetkellä? (esim. hoidon
suunnittelu, palveluihin ohjautuminen, julkisen sektorin ja järjestöjen roolit)

Millaiset ryhmät palveluihin ohjautuvat tällä hetkellä? Millaiset ryhmät jäävät mahdollisesti palveluiden 
ulkopuolelle? 

Miten arvioisitte nykyistä raha- ja digipeliongelmiin apua tarvitsevien palvelutarjontaa? 
- vahvuudet
- kehittämistarpeet (esim. millaisia palveluita tällä hetkellä puuttuu)

Millaiset tahot palveluita järjestää? (esim. julkinen sektori, järjestöt) 

2. KARTOITTAVAN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN ALUSTAVAT TULOKSET (erillinen dokumentti)
Miten arvioisitte kirjallisuuskatsauksen alustavia tuloksia?

- Mitkä löydökset tukevat aiempaa tietämystänne? Mikä mahdollisesti yllättää?
- Miten löydöksiä olisi mahdollista soveltaa suomalaisen palvelujärjestelmän kehittämisessä?

3. KELAN ROOLI TULEVAISUUDESSA
Miten arvioisitte Kelan mahdollista roolia raha- ja digipeliongelmiin apua tarvitsevien kuntoutuspalveluiden
järjestäjänä tulevaisuudessa? (esim. millainen tarve Kelan järjestämille kuntoutuspalveluille näkemyksenne
mukaan on, millaisia palvelut voisivat olla)

Miten muuten Kela voisi toiminnassaan ottaa huomioon raha- ja digipeliongelmiin apua tarvitsevat? 

Onko jokin keskeinen teema jäänyt vielä käsittelemättä? 

Lisäksi: Miten haluaisitte esiintyä tuloksia esittelevässä raportissa (anonyyminä, edustamanne 
organisaation edustajana, omalla nimellänne)? 

Lämmin kiitos ajastanne. 
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