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ESIPUHE 1/2

Ohjattuun urheiluharrastukseen osallistumisen tiedetään tukevan nuoren kasvua ja kehitystä. Säännöllinen liikunta vahvistaa edellytyksiä 
omaksua terveyttä edistäviä elintapoja, ja nuoruudessa alkaneella urheiluharrastuksella saavutetut hyödyt voivat olla nähtävissä vielä 
aikuisiän hyvinvoinnissakin. Urheiluseurassa harrastaminen on nuorilla yhteydessä terveellisempiin elintapoihin, kuten suositusten 
mukaisen liikuntamäärän täyttymiseen sekä vähäisempään päivittäiseen ruutuaikaan. Ohjattuun urheiluharrastukseen nuorena 
osallistuneiden on myös havaittu voivan aikuisiässä psyykkisesti paremmin verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole nuoruudessaan 
osallistuneet urheiluseuratoimintaan (Mäkelä ym. 2016, Vuori 2016, Appelqvist-Schmidlechner ym. 2018).

Monien hyötyjen ohella on nuorten urheilussa kuitenkin tunnistettu tiettyjä erityiskysymyksiä, joihin urheiluseuratoiminnassa on tärkeä 
kiinnittää huomiota. Urheilevien nuorten on havaittu olevan muita nuoria yleisemmin alttiita runsaalle alkoholin käytölle ja nuuskaamiselle. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa nuorten urheilijoiden on havaittu pelaavan enemmän rahapelejä, ja riskitason rahapelaaminen on sekä 
urheilijoilla että valmentajilla yleisempää kuin väestössä keskimäärin (Vinberg ym. 2017, Appelqvist-Schmidlechner ym. 2018, Molinaro ym. 
2018). Digipelaaminen puolestaan kuuluu tänä päivänä niin tiiviisti nuorten kulttuuriin, että pelaamisen hallinnasta ja pelikasvatuksesta on 
tullut nuorten kasvatusta siinä missä riittävistä yöunista, terveellisestä ravinnosta tai kunnioittavista käytöstavoista huolehtiminenkin. 
Viimeisimmän Pelaajabarometrin mukaan 10-19 –vuotiaat nuoret pelaavat keskimäärin lähes 17 tuntia viikossa ja erityisesti 
mobiililaitteiden käytön suosion voidaan sanoa mullistaneen nuorten ajankäyttöä. Parhaimmillaan digipelaaminen voi olla monin tavoin 
hyödyllistä, mutta runsaaseen pelaamiseen liittyvät haitat, kuten liiallinen paikallaanolo, niska- ja hartiaseudun vaivat sekä univaikeudet 
ovat varsin yleisiä haasteita nuorten hyvinvoinnille (Kuuluvainen & Mustonen 2017, Kinnunen ym. 2020). 

Millaisia haittoja tai hyötyjä nuorten digipelaamisen sitten on havaittu tuoneen urheiluseuroissa? Entä kuinka yleistä on urheilevien nuorten 
rahapelaaminen joukkueen tapahtumissa? Tai minkälaista esimerkkiä urheilun parissa toimivat aikuiset antavat nuorille päihteiden käytön 
suhteen? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin urheiluseuratoimijoilta vastauksia tässä nyt käsillä olevassa selvityksessä, joka toimi 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n uuden SPORTTI-hankkeen alkukartoituksena. Hankkeen tavoitteena on erityisesti joukkueurheilua 
harrastavien 12-17 –vuotiaiden nuorten päihteiden käytön ja rahapelaamisen ehkäisy sekä digipelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisy, mikä
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ESIPUHE 2/2

tukee nuorten urheilijoiden tervettä ja turvallista kasvua. Hankkeen aikana tulemme tarjoamaan urheiluseuratoimijoille tietoa ja tukea 
nuorten urheilijoiden digi- ja rahapelaamiseen sekä päihteiden käyttöön liittyvien kysymysten käsittelyyn, muun muassa maksuttoman 
verkkokoulutuksen muodossa.  

Kiitämme erityisesti niitä yli 300 valmentajaa ja muuta urheiluseuratoimijaa, jotka vastasivat tutkimuskyselyymme ja siten 
mahdollistivat selvityksen tulokset. Tämän raportin myötä kannustamme käymään urheiluseuroissa keskustelua nuorten digi- ja 
rahapelaamisesta sekä päihteiden käytöstä ja haastamme urheiluseuratoimijat pohtimaan sitä, millaista esimerkkiä kukin meistä 
kasvattajista omalla asenteellaan ja toiminnallaan nuorille antaa. Ollaan nuorista kiinnostuneita ja otetaan tavoitteeksi päihde- ja 
pelihaitaton urheiluseuratoiminta. 

Jari Hätinen, Projektipäällikkö, EHYT ry 

Ilmo Jokinen, Nuoret-osaston päällikkö, EHYT ry 
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1. SELVITYKSEN TAUSTA
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1.1 Nuorten digipelaaminen 
Digipelaamisella tarkoitetaan ilman rahapanosta pelattavia tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä. Digipelaaminen kuuluu tiiviisti nuorten 
kulttuuriin. Vuoden 2020 pelaajabarometrin mukaan 10–19-vuotiaiden suomalaisnuorten digipelaamisen määrä oli keskiarvoisesti 16,9 tuntia 
viikossa. Pelaamiseen käytetty aika on kasvanut kahden vuoden takaisesta mittauksesta peräti 6,1 tuntia viikossa, ja mobiililaitteilla 
pelaaminen on lisääntynyt jokaisessa pelaajabarometrissä viimeisen kymmenen vuoden ajan (Kinnunen ym. 2020). 

Digipelaamisen vaikutuksista on toistaiseksi varsin vähän tutkimustietoa. Tutkimustulokset ovat tuoneet esiin sekä digipelaamisen hyötyjä 
että haittoja. Digipelaaminen pystyy tarjoamaan nuorille mielihyvän ja onnistumisen kokemuksia sekä kehittää tärkeitä taitoja, kuten 
ongelmanratkaisukykyä ja sosiaalisia taitoja. Monelle pelaajalle digipelit tarjoavat kanavan vuorovaikutukseen muiden kanssa sekä 
mahdollisuuden arjesta irtaantumiseen (Harviainen ym. 2013, Johnson ym. 2013). Kansainväliset tutkimukset ovat raportoineet myös 
kognitiivisiin ja fyysisiin toimintoihin liittyvistä myönteisistä vaikutuksista, kuten paremmasta näön- ja kuulonvaraisesta havainnoinnista ja 
tarkkaavuuden suuntaamisesta sekä työmuistin, toiminnanohjauksen, motoriikan sekä kielenoppimisen kehittymisestä (Bavelier ym. 2012, 
Green & Bavelier 2012, Powers ym. 2013, Granic ym. 2014, Moisala ym. 2017, Zhang ym. 2017).

Digipelaamiseen liittyviä ongelmia on havaittu viime vuosina eniten 10-19-vuotiaiden ikäryhmässä (Kinnunen ym. 2020). Digipelaamiseen 
liittyvinä lievimpinä haittoina nuorilla esiintyy runsasta fyysistä inaktiivisuutta, päänsärkyä ja univaikeuksia sekä niska- ja hartiaseudun 
jäykkyyttä (Hellström ym. 2015, Kuuluvainen & Mustonen 2017). Nämä ovat kuitenkin usein ratkaistavissa muun muassa oikeanlaisella 
ergonomialla ja pelin tauottamisella (Silvennoinen & Meriläinen 2016). Digipelaaminen voi myös muuttua ongelmalliseksi, jolloin seuraukset 
ovat pitempikantoisia. Ongelmallisen digipelaamisen haittoihin lukeutuu psykologisia ja sosiaalisia oireita, kuten masennusta, ahdistusta, 
unettomuutta ja uupumista sekä korostunutta mieltymystä olla vuorovaikutuksessa verkkoympäristön välityksellä  (Männikkö ym. 2015; 
Männikkö 2017; Kosola 2020). Lisäksi digipelaamisella on havaittu kielteisiä vaikutuksia koulunkäyntiin, ja pelaamiseen käytetyn ajan on 
osoitettu olevan yhteydessä heikompaan lukutaitoon 14–16-vuotiailla nuorilla (Duncan ym. 2016, Kuuluvainen & Mustonen 2017). 
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1.2 Nuorten rahapelaaminen 
Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoista vastiketta. Rahapelejä ovat 
esimerkiksi raha-automaattipelit, veikkaus- ja kasinopelit sekä urheiluvedonlyönnit (Silvennoinen & Meriläinen 2016). Vaikka Suomen 
lainsäädäntö on kieltänyt rahapelit alle 18-vuotiailta, oli vuonna 2019 yhdeksäsluokkalaisista pojista lähes puolet ja tytöistä viidennes 
pelannut rahapelejä viimeisen vuoden aikana (Raitasalo & Härkönen 2019). Viikoittain rahapelejä pelaa esimerkiksi peruskoulun 8. ja 9. 
luokkalaisista pojista noin seitsemän prosenttia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021). 

Nuorten rahapelaaminen saattaa muuttua aikuisia nopeammin ongelmalliseksi. Arviolta noin joka kymmenes nuorista on altis 
ongelmapelaamiselle, johon liittyy vaikeus hallita omaa pelaamista. Nuorten säännöllisellä ja tiheällä rahapelaamisella sekä riski- ja 
ongelmapelaamisella on osoitettu olevan yhteys heikompaan mielenterveyteen sekä riskikäyttäytymiseen, kuten runsaampaan 
päihteiden käyttöön. Lisäksi rahapelaaminen ja rahapeliongelmat voivat aiheuttaa haittoja nuoren talouteen, ajankäyttöön ja 
sosiaalisiin suhteisiin (Walther ym. 2012, Raisamo ym. 2013, Castrén ym. 2015, Weinberger ym. 2015, Räsänen 2016, Räsänen ym. 
2016a, Silvennoinen & Meriläinen 2016, Molinaro ym. 2018, Kinnunen ym. 2019, Castrén ym. 2021; Riley ym. 2021).

Urheilukulttuuri ja urheiluseura ympäristönä voivat olla nuoria rahapelaamiselle altistavia tekijöitä. Nuoret urheilijat näyttäisivät 
pelaavan rahapelejä sekä kärsivän rahapelihaitoista useammin kuin muut nuoret (Geisner ym. 2012; Nelson ym. 2007; Gavriel-Fried ym. 
2015; Vinberg ym. 2017; Molinaro ym. 2018). Lisäksi tiedetään, että ystävien, kuten joukkuekavereiden rahapelaaminen altistaa nuoria 
pelaamiselle. Vanhempien ja koulun antamalla sosiaalisella tuella on puolestaan rahapelaamiselta suojaava vaikutus, ja myös 
harrastustoiminnassa mukana olevilla aikuisilla on tärkeä rooli nuorten rahapelihaittojen ehkäisyssä (Langhinrichsen-Rohling ym. 2004, 
Castrén ym. 2015, Räsänen ym. 2016b, Riley ym. 2021). 
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1.3 Nuorten päihteiden käyttö 
Tiedetään, että päihteet ja urheilu eivät sovi yhteen. Alkoholi, nikotiinituotteet ja huumausaineet heikentävät monin eri tavoin 
urheilusuoritusta sekä altistavat nuoria useille lyhyt- ja pitkäaikaisille terveyshaitoille. On havaittu, että runsas alkoholinkäyttö ja 
nuuskaaminen voivat olla ohjattuun urheiluharrastukseen osallistuneiden nuorten keskuudessa jopa muita nuoria yleisempää, ja 
kielteiset piirteet terveyskäyttäytymisessä säilyvät usein aikuisikään saakka (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2018). Huomioitavaa on, 
että alkoholinkäytön on todettu olevan muuta väestöä runsaampaa myös entisten ammattilaisurheilijoiden keskuudessa (Kontro ym. 
2017). Tupakkaa urheilevat nuoret polttavat harvemmin kuin muut nuoret (Mattila ym. 2012, Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, 
Pedersen & von Soest 2014, Ng ym. 2017, Torstveit ym. 2018). Tutkimustietoa urheilun harrastamisen yhteyksistä huumeiden 
käyttöön ja siihen altistumiselle ei juurikaan ole (UNODC 2015). 

Nuorten urheilijoiden päihteiden käytössä näyttäisi olevan jonkin verran eroja eri lajien välillä. Joukkuelajeja harrastavat nuoret 
vaikuttaisivat käyttävän yksilölajeja harrastavia sekä muita nuoria yleisemmin nuuskaa sekä alkoholia (Alaranta ym. 2006, Mattila 
ym. 2012, Martinsen & Sundgot-Borgen 2014, Ng ym. 2017). Vaikka urheilijat usein tunnistavat nuuskan käytön terveydelle 
haitalliseksi, kokevat niin urheilijat, valmentajat ja muut seuratoimijatkin usein nuuskan olevan tupakkaa ja alkoholia harmittomampi 
vaihtoehto urheilijalle (Salomäki & Tuisku 2013, Venäläinen ym. 2019). Urheilevat nuoret ovat maininneet muun muassa 
voitokkaiden pelien jälkeisen juhlinnan olevan tilanteita, joissa alkoholia käytetään. Toisaalta moni urheileva nuori tunnistaa 
alkoholin haitallisuuden urheilusuoritukselle sekä kokee käytön estävän urheilullisten tavoitteiden saavuttamista (FYFA 2020). 
Suomalaisista urheiluseuroista noin 80 prosenttia kokee terveiden ja raittiiden elämäntapojen olevan merkittäviä aatteellisia 
lähtökohtia niiden toiminnalle, mutta toisaalta moni urheileva nuori esimerkiksi kokee, että valmentajat eivät ole kertoneet 
riittävästi nuuskan haitoista (Salomäki & Tuisku 2013, Pelto-Arvo & Palomäki 2017, Koski & Mäenpää 2018). 
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2. URHEILUSEURATOIMIJOILLE
SUUNNATUN KYSELYN TULOKSET 
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2.1 Vastaajien perustiedot
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Vastaajien perustiedot 1/4

• Kyselyn kohteena olivat 12–17-vuotiaiden
jääkiekon, salibandyn, lentopallon, koripallon
sekä jalkapallon parissa toimivat valmentajat ja
muut urheiluseuratoimijat.

• Kyselyä varten luotiin uusi digitaalinen
kyselylomake.

• Kyselyyn vastattiin anonyymisti 10.11.2021–
3.12.2021 välisenä aikana.

• Tieto kyselystä välitettiin urheiluseuroille mm.
lajiliittojen välityksellä, sekä kontaktoimalla
suoraan seuroja.

• Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 318.
Vastaajista 92 % oli joukkueiden toimihenkilöitä,
kuten valmentajia ja joukkueenjohtajia ja loput
vastaajista oli seurojen toimihenkilöitä, kuten
toiminnanjohtajia ja valmennuspäälliköitä.
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Vastaajien perustiedot 2/4

Vastaajat kattoivat 
maantieteellisesti lähes 
kaikki Suomen 
maakunnista. 

Uusimaa 24%
Varsinais-Suomi 11%

Satakunta
Kanta-Häme

Pirkanmaa

2%
4%

9%
Päijät-Häme

Kymenlaakso
3%

4%
Etelä-Karjala 3%

Etelä-Savo 1%
Pohjois-Savo 5%

Pohjois-Karjala 3%
Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa 4
5%

%
Pohjanmaa 3%

Keski-Pohjanmaa 2%
Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu
12%

Lappi
Ahvenanmaa

0% 5%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

Lisätieto: Suurin osa (79 %) 
vastaajista oli miehiä.  
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Vastaajien perustiedot 3/4

Jalkapallo 13%

Jääkiekko 55%

Koripallo 10%

Salibandy 15%

Lentopallo 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vastaajissa oli 
edustettuina kaikki 
tutkimukseen 
valikoituneet lajit. 
Suurin osa (55 %) 
vastaajista toimi 
jääkiekon parissa.  

Lisätieto: 46 % vastaajista oli 
suorittanut valtakunnallisia 
lajiliiton valmentaja- tai 
esimieskoulutuksia.
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Vastaajien perustiedot 4/4

Poikien sarjassa 84%

Tyttöjen sarjassa 15%

Sekasarjassa 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Suurin osa (84 %) 
vastaajista toimi 
poikien sarjoissa 
pelaavissa joukkueissa. 

Lisätieto: Noin 2/3 
vastaajista toimi 
12-14 –vuotiaiden
ikäluokkien joukkueissa.
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2.2 Digipelaamista 
käsittelevät kysymykset 
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Mielipiteet ja digipelaamisen yleisyys

On tärkeää, että valmentaja on tietoinen joukkueensa pelaajien digipelaamisesta? 

(1=täysin eri mieltä; 2=eri mieltä; 3=siltä väliltä; 4=samaa mieltä; 5=täysin samaa mieltä)

Onko joukkueessasi pelaajia, jotka säännöllisesti harrastavat digipelaamista?

n = 318

1 2 3 4 5

Keskiarvo 3,4

Kyllä 79%

Ei 4%

En osaa sanoa 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vastaajista 79 % raportoi 
joukkueessa olevan 
pelaajia, jotka harrastavat 
säännöllisesti 
digipelaamista.
Lisätieto: - Tyttöjen sarjoissa pelaavissa 
joukkueissa toimivat vastaajat raportoivat 
joukkueen pelaajien harrastavan 
säännöllisesti vähemmän digipelaamista 
kuin poikien sarjoissa tai sekasarjoissa 
pelaavissa joukkueissa toimivat vastaajat.

-Vastaajista 36 % raportoi joukkueensa
pelaajien pelaavan digipelejä joukkueen
tapahtumien aikana.
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Digipelaamisen hyödyt

Minkälaisia hyötyjä digipelaaminen on tuonut joukkueenne arkeen?

Lisääntynyttä sosiaalista kanssakäymistä 33%

Havainnointikyvyn kehittymistä 11%

Kielenoppimista 36%

Parantunut keskittymiskyky 2%

Pelaajan parantunut urheilusuoritus, miten? 1%

Jotain muuta, mitä? 4%

Ei mitään edellä mainituista 41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Lisätieto: Vastaajista 
kaikkiaan 59 % raportoi 
pelaajien digipelaamisen 
tuottaneen hyötyjä joukkueen 
arkeen. ”Joukkuehenki 
kasvaa, kun pelaavat 
yhdessä pelimatkoilla”.

18



Digipelaamisen haitat

Minkälaisia ongelmia digipelaaminen on aiheuttanut joukkueenne arjessa?

Univaikeuksia/heikentynyttä palautumista 42%

Lisääntynyttä inaktiivisuutta (paikallaanoloa) 22%

Keskittymisvaikeuksia 37%

Sosiaalisia ongelmia (riitoja) 7%

Elämänhallintaan/ajankäyttöön liittyviä ongelmia 28%

Koulunkäynnin ongelmia 15%

Niska- ja hartiavaivoja tai muita tuki- ja liikuntaelinvaivoja 15%

Pelaajan heikentynyt urheilusuoritus, miten? 11%

Jotain muuta, mitä? 3%

Ei mitään edellä mainituista 27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lisätieto: Vastaajista kaikkiaan 
73 % raportoi digipelaamisen 
aiheuttaneen ongelmia 
joukkueen arjessa.

”Ennen peliä digipelaaminen 
häiritsee keskittymistä ja 
vaikuttaa myös vireystilaan”.

”Osa pelaajista on arjessa 
väsyneitä, koska uni saattaa 
jäädä vähiin”.
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Joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 
esimerkin vaikutus digipelaamiseen

Noin puolet (49 %) vastaajista koki joukkueen 
toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 

(ts. vanhempien) esimerkillä olevan myönteistä 
ja/tai kielteistä vaikutusta nuorten 

digipelaamiseen.

”Jos toimihenkilöt eivät 
pysty keskittymään peli-

tai harjoitustapahtumaan, 
miksi pelaajien pitäisi pystyä?”

”Se tuo aikuisia lähemmäksi 
pelaajia, koska pelaamisesta 

löytyy yhteinen juttu”. 

31 % vastaajista koki, ettei joukkueen 
toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 

esimerkillä ole vaikutusta nuorten 
digipelaamiseen.
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Digipelaamisen ongelmiin puuttuminen 1/2

Kuinka puututte digipelaamiseen liittyviin ongelmiin joukkueessanne/seurassanne?

Seuran yhteiset säännöt 14%

Joukkueen yhteiset säännöt 67%

Pelaajien informoiminen haitoista 31%

Pelaajien huoltajien informoiminen haitoista 16%

Yhteistyö pelaajien huoltajien kanssa 20%

enkilökohtaiset keskustelut pelaajien kanssa 32%

Kyselyt 2%

Ulkopuolisen asiantuntijan tietoisku/koulutus 1%

Jotenkin muuten, miten? 4%

Emme mitenkään 12%

0% 20% 40% 60% 80%

H

Lisätieto: vastaajat 
raportoivat keskimäärin 
noin kaksi keinoa, jotka 
heillä oli joukkueessaan/
seurassaan käytössä.
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Digipelaamisen ongelmiin puuttuminen 2/2

Jos on havaittu, että nuori on pelannut digipelejä siten, että siitä on ollut haittaa, 
mitä asialle on tehty?

Raportoiduissa toimenpiteissä haittoihin puuttumisessa painottuivat pelaajien kanssa käytävät 
keskustelut:

”Asiasta on 
keskusteltu pelaajan 

kanssa ja jos se ei 
riitä niin asiasta 

keskustellaan 
vanhempien kanssa.”

”On keskusteltu ja 
pyritty saamaan 

pelaaja ymmärtämään 
liiallisen pelaamisen 

haitat.”

Noin 29 % vastaajista 
raportoi, että joukkueessa 
on havaittu haitallisen 
digipelaamisen tapauksia. 

Lisätieto: 15 % vastaajista koki 
tarvitsevansa lisää tietoa, 
työvälineitä tai tukea 
digipelaamisen käsittelyyn. 
Vastaajien joukosta naiset toivoivat 
miehiä enemmän lisää tietoa, 
työvälineitä ja tukea. 
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2.3 Rahapelaamista 
käsittelevät kysymykset 
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Mielipiteet & rahapelaamisen yleisyys

On tärkeää, että valmentaja on tietoinen joukkueensa pelaajien rahapelaamisesta?

(1=täysin eri mieltä; 2=eri mieltä; 3=siltä väliltä; 4=samaa mieltä; 5=täysin samaa mieltä)

Onko joukkueessasi pelaajia, jotka säännöllisesti harrastavat rahapelaamista?

n = 318

1 2 3 4 5Keskiarvo 3,6

Kyllä 4%

Ei 45%

n osaa sanoa 51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

E
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Rahapelaamisen yleisyys joukkueen tapahtumissa

Pelaavatko joukkueen toimihenkilöt tai pelaajien huoltajat rahapelejä joukkueen 
tapahtumissa?

Kyllä 4%

Ei 96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pelaavatko joukkueen pelaajat rahapelejä joukkueen tapahtumissa?

Kyllä 2%

Ei 98%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vastaajista 2 % oli 
havainnut joukkueen 
pelaajien pelaavan 
rahapelejä 
joukkueen 
tapahtumissa. 
Rahapelejä 
pelanneet olivat 
15–17-vuotiaita.
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Rahapelaamisen haitat

Minkälaisia ongelmia rahapelaaminen on aiheuttanut 
joukkueenne arjessa? 

Noin 95 % vastaajista 
ei ollut havainnut 
rahapelaamisen 
aiheuttaneen ongelmia 
joukkueen arjessa.

2 % raportoi 
elämänhallintaan/
ajankäyttöön 
liittyviä ongelmia. 

Vastaajista 3 % 
raportoi 
rahapelaamisen 
aiheuttaneen 
rahaongelmia.

2 % raportoi 
käyttäytymiseen 
liittyviä ongelmia.
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Joukkueen toimihenkilöiden ja 
pelaajien huoltajien esimerkin 
vaikutus rahapelaamiseen

• Vajaa puolet (46 %) vastaajista koki joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 
esimerkillä olevan myönteistä ja/tai kielteistä vaikutusta nuorten rahapelaamiseen.

• 20 % vastaajista koki ettei joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien 
huoltajien esimerkillä ole vaikutusta nuorten rahapelaamiseen.

• Vastaajien joukosta miehet kokivat naisia yleisemmin, että joukkueen 
toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien esimerkillä on vaikutusta nuorten 
rahapelaamisen.

”Aikuinen voi 
suhtautumisellaan luoda 

nuorille nykyistä 
terveempää suhdetta 

rahapeleihin”.

”Pelaajat seuraavat 
valmentajien esimerkkiä 

niin hyvässä kuin 
pahassakin”.
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Rahapelaamiseen puuttuminen 1/2

Kuinka puututte rahapelaamiseen liittyviin ongelmiin joukkueessanne/seurassanne?

Seuran yhteiset säännöt 17%

Joukkueen yhteiset säännöt 41%

Pelaajien välinen uhkapelaaminen kielletty joukkueen tapahtumissa 16% (esim. pelimatkojen korttiringit rahapanoksin)

Pelaajien informoiminen haitoista 12%

Pelaajien huoltajien informoiminen haitoista 7%

Yhteistyö pelaajien huoltajien kanssa 13%

Henkilökohtaiset keskustelut pelaajien kanssa 15%

Kyselyt 1%

Ulkopuolisen asiantuntijan tietoisku/koulutus

Jotenkin muuten, miten? 7%

Emme mitenkään 38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lisätieto: Vastaajat raportoivat keskimäärin noin 1,5 keinoa, jotka heillä oli joukkueessaan/seurassaan käytössä. 28



Rahapelaamiseen puuttuminen 2/2

Jos on havaittu, että nuori on pelannut rahapelejä, mitä asialle on tehty?

• Noin 0,5 % vastaajista raportoi rahapelaamisen tapauksia,
joihin on puututtu. 

• Rahapelaamiseen oli puututtu pelaajien sekä pelaajien
huoltajien kanssa keskustelemalla sekä muistuttamalla
joukkueen olemassa olevista säännöistä.

Lisätieto: 7 % vastaajista koki 
tarvitsevansa lisää tietoa, 
työvälineitä tai tukea 
rahapelaamisen käsittelyyn.
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2.4 Päihteiden käyttöä 
käsittelevät kysymykset
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Mielipiteet

On tärkeää, että valmentaja on tietoinen joukkueensa pelaajien päihteiden käytöstä?

(1=täysin eri mieltä; 2=eri mieltä; 3=siltä väliltä; 4=samaa mieltä; 5=täysin samaa mieltä

n = 318

1 2 3 4 5

n = 318

1 2 3 4 5

n = 318

1 2 3 4 5

n = 318

1 2 3 4 Keskiarvo 4,7 5

Alkoholi

Keskiarvo 4,3
Nuuska

Keskiarvo 4,2
Muut nikotiinituotteet (tupakka, sähkösavuke) 

Keskiarvo 4,3
Huumeet
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Päihteiden käytön yleisyys
Kuinka paljon joukkueessasi on pelaajia, jotka säännöllisesti käyttävät päihteitä?

(1=ei yhtään; 2=muutama; 3=noin puolet; 4=suurin osa; 5=lähes kaikki

Alkoholi

n = 318

1 2 3 4 5

Keskiarvo 1,3Nuuska

n = 318

1 2 3 4 5
Keskiarvo 1,2Muut nikotiinituotteet (tupakka, sähkösavuke) 

n= 318

1 2 3 4 5
Huumeet Keskiarvo 1,1

n= 318

1 2 3 4 5
Keskiarvo 1,0

Säännöllistä päihteiden 
käyttöä oli havaittu vähän. 
Yleisimmin vastaajat olivat 
havainneet alkoholin ja 
nuuskan käyttöä, huumeiden 
käyttöä ei oltu havaittu. 

Lisätieto: Vastaajien 
havainnoima pelaajien 
säännöllinen päihteiden käyttö 
painottui vanhimpiin ikäluokkiin.
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Pelaajien päihteiden käytön yleisyys 
joukkueen tapahtumissa

• 6 % vastaajista oli havainnut pelaajien nuuskan 
käyttöä joukkueen tapahtumissa.

• 2 % vastaajista oli havainnut pelaajien muiden 
nikotiinituotteiden käyttöä joukkueen 
tapahtumissa.

• 1 % vastaajista oli havainnut pelaajien alkoholin 
käyttöä joukkueen tapahtumissa.

• Pelaajien huumeiden käyttöä joukkueen 
tapahtumissa ei oltu havaittu.
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Päihteiden käytön aiheuttamat 
ongelmat

• 11 % vastaajista oli havainnut päihteiden käytön 
aiheuttamia ongelmia joukkueen arjessa.

• Yleisimmät havaitut päihteiden käytön aiheuttamat 
ongelmat olivat myöhästymiset ja poissaolot 
joukkueen tapahtumista (6 %), elämänhallinnan 
ongelmat (4 %) sekä keskittymisvaikeudet (4 %).
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Joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 
päihteiden käytön yleisyys joukkueen tapahtumissa 1/2

Oletko havainnut joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien 
käyttävän nuuskaa joukkueen tapahtumissa? Lisätieto: 

Yleisimmin nuuskan käyttöä oli 
havaittu Pohjanmaalla, Keski-
Pohjanmaalla sekä Uusimaalla. 
Poikien sarjassa pelaavien 
joukkueiden toimihenkilöiden 
tai pelaajien huoltajien havaittu 
nuuskan käyttö oli tyttöjen 
sarjoissa pelaavia joukkueita 
yleisempää. Jääkiekossa oli 
havaittu merkitsevästi 
enemmän nuuskan käyttöä 
verrattuna muihin lajeihin. 

En 53%

Kyllä 47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

” Valmentajien pitäisi ottaa asia enemmän esille nuorten kanssa ja 
näyttää itse esimerkkiä. Liian paljon jääkiekossa on nuuskan käyttöä 
valmentajilla, kyllä pojat sen huomaavat varsinkin kun ikää karttuu ”. 
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Joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien 
huoltajien päihteiden käytön yleisyys 
joukkueen tapahtumissa 2/2

• 38% vastaajista oli havainnut joukkueen 
toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien muiden 
nikotiinituotteiden käyttöä joukkueen tapahtumissa.

• Lähes viidesosa (18 %) vastaajista oli havainnut 
joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien 
alkoholin käyttöä joukkueen tapahtumissa.

• Vastauksissa ei ilmennyt huumeiden käyttöä.
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Joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 
esimerkin vaikutus päihteiden käyttöön 

• Suurin osa (71 %) seuratoimijoista koki joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien 
esimerkillä olevan myönteistä ja/tai kielteistä vaikutusta pelaajien päihteiden käyttöön.

”Urheilun ja päihteiden 
yhdistäminen pitäisi olla 

hyvin rajallista ja 
esimerkkiä katsotaan 

vanhemmista ihmisistä”.

”Toimihenkilöt ovat myös 
kasvattajia, esimerkkejä 

ja roolimalleja”.

” Valmentajat/toimihenkilöt 
ovat roolimalleja ja 

16 -vuotiaat ovat hyvin 
riskialttiissa iässä päihde-
aineiden käytölle, joten on 

tärkeää panostaa siihen, että 
urheilu pidetään heille 

päihdevapaana alueena”. • Vastaajista 10 % ei kokenut joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien 
huoltajien esimerkillä olevan vaikutusta pelaajien päihteiden käyttöön.
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Päihteiden välittäminen

Ovatko joukkueenne/seuranne pelaajat välittäneet toisilleen päihteitä?

Kyllä, mitä päihteitä? 2%

Ei 61%

En osaa sanoa 37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2 % vastaajista oli havainnut pelaajien välittävän toisilleen päihteitä 

Lisätieto: Pelaajien kesken 
oli havaittu välitettävän 
nuuskaa, alkoholia ja muita 
nikotiinituotteita.
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Päihteiden käyttö on kielletty seuran tapahtumissa 68%

Päihteiden käyttö on kielletty joukkueen tapahtumissa 66%

Pelaajien informoiminen haitoista 33%

Pelaajien huoltajien informoiminen haitoista 20%

Yhteistyö pelaajien huoltajien kanssa 32%

Henkilökohtaiset keskustelut pelaajien kanssa 31%

Kyselyt 3%

Ulkopuolisen asiantuntijan tietoisku/koulutus 2%

Jotenkin muuten, miten? 4%

Emme mitenkään 14%

0% 20% 40% 60% 80%

Lisätieto: Vastaajat 
raportoivat keskimäärin 
noin kolme keinoa, 
jotka heillä oli 
joukkueessaan/
seurassaan käytössä.

Päihteiden käyttöön puuttuminen 1/2

Kuinka puututte päihteiden käyttöön liittyviin ongelmiin joukkueessanne/seurassanne?
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Päihteiden käyttöön puuttuminen 2/2

• Noin 8 % vastanneista raportoi päihteiden käytön tapauksia, joihin on puututtu

• Raportoidut toimenpiteet olivat erilaisia ja kuvasivat seuratoimijoiden vaihtelevia keinoja päihteiden
käyttöön puuttumiseen:

Lisätieto:  9 % vastaajista koki tarvitsevansa lisää tietoa, työvälineitä tai tukea päihteiden käytön käsittelyyn. 
Vastaajien joukosta naiset kokivat miehiä enemmän tarvitsevansa lisää tietoa, työvälineitä tai tukea. 

Jos on havaittu, että pelaaja on käyttänyt päihteitä, mitä asialle on tehty?

”Ensimmäisestä varoitus, 
toisesta poistaminen 
joukkueesta. Yksikään 
pelaaja ei ole jäänyt kiinni 
päihteiden käytöstä 
aikanani, koska säännöt 
ovat selvät.”

”Yritetty saada takaisin 
treeneihin ja sitä 
myöten muiden 
harrastusten pariin.”

”Keskusteltu pelaajan 
kanssa ja varsinkin jos 
kyseessä on alaikäinen 
niin on keskustelu 
hänen vanhempiensa 
kanssa.”
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3. TULOSTEN YHTEENVETO
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3. Tulosten yhteenveto 1/4

• Vastaajista 79 % oli havainnut säännöllistä digipelaamista joukkueensa pelaajiensa keskuudessa ja 4 % oli 
havainnut säännöllistä rahapelaamista.

• Säännöllistä päihteiden käyttöä oli havaittu vähän. Valtaosa vastaajista raportoi, että joukkueessa ei ole yhtään 
säännöllisesti päihteitä käyttäviä pelaajia. Kuitenkin 21 % vastaajista raportoi joukkueessa olevan vähintäänkin 
muutamia säännöllisesti alkoholia käyttäviä pelaajia ja 14 % raportoi joukkueessa olevan vähintäänkin muutamia 
säännöllisesti nuuskaa käyttäviä pelaajia.

• Vastaajista 51 % ei osannut sanoa pelaavatko joukkueen pelaajat säännöllisesti rahapelejä. Vastaavasti 
digipelaaminen oli tunnistettu vastaajien toimesta rahapelaamista paremmin, sillä 17 % vastaajista ei osannut 
sanoa pelaavatko joukkueen pelaajat säännöllisesti digipelejä. Päihteiden käytön osalta puolestaan vajaa 20 %
vastaajista ei osannut sanoa käyttävätkö joukkueen pelaajat säännöllisesti päihteitä.
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3. Tulosten yhteenveto 2/4

• Noin 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että valmentajan on tärkeää tietää joukkueensa pelaajien päihteiden 
käytöstä. Rahapelaamisesta tietäminen oli tärkeää noin 60 prosentille vastaajista, kun taas digipelaamisesta 
tietäminen oli tärkeää enää 46 prosentille.

• Digipelaamisen oli havaittu tuoneen sekä hyötyjä että haittoja joukkueen arkeen. Yleisempää oli digipelaamisen 
haittojen havaitseminen, sillä 73 % vastaajista raportoi haitoista ja 59 % hyödyistä.

• Rahapelaamisen aiheuttamia ongelmia joukkueen arjessa oli puolestaan havainnut 5 % vastaajista, ja 11 %
vastaajista oli havainnut päihteiden käytön aiheuttamia ongelmia.
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3. Tulosten yhteenveto 3/4

• Aikuisten päihteiden käyttöä esiintyy nuorten urheiluseuraharrastamisen yhteydessä. Lähes puolet (47 %) vastaajista 
oli havainnut joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien (ts. vanhempien) nuuskan käyttöä joukkueen 
tapahtumissa, noin kaksi viidestä (38 %) muiden nikotiinituotteiden käyttöä ja vajaa viidennes (18 %) oli havainnut 
joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien alkoholin käyttöä.

• Vastaajat kokivat joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien huoltajien esimerkin varsin merkitykselliseksi erityisesti 
päihteiden käytön osalta, sillä 71 % koki, että joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien esimerkillä on 
vaikutusta nuorten päihteiden käyttöön. Vastaavasti raha- ja digipelaamisen osalta vajaa 50 % vastaajista koki 
joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien esimerkillä olevan vaikutusta nuorten raha- ja digipelaamiseen.

• Huomioitavaa on, että verrattain suuri osa vastaajista myös koki, ettei joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien 
huoltajien esimerkillä ole vaikutusta. Digipelaamisen osalta näin koki 31 % vastaajista ja rahapelaamisen osalta 21 %. 
Vastaavasti päihteiden käytön osalta esimerkki koettiin merkityksellisemmäksi, sillä 10 % vastaajista koki, ettei 
joukkueen toimihenkilöiden tai pelaajien huoltajien esimerkillä ole vaikutusta nuorten päihteiden käyttöön.
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3. Tulosten yhteenveto 4/4

• Seuratasolla tarkasteltaessa digi- ja rahapelaamiseen puuttumisesta oli sovittu vain harvoin seuran yhteisillä säännöillä. 
Vastanneista 14 % raportoi seuran asettaneen yhteiset säännöt digipelaamiseen puuttumiseen ja 17 % rahapelaamiseen 
puuttumiseen.

• Vaikka päihteiden käyttöön puuttuminen oli huomioitu seuran säännöissä digi- ja rahapelaamista useammin, on 
huomioitava, että yli 30 % vastaajista raportoi, ettei seuran säännöissä ole kielletty päihteiden käyttöä seuran 
tapahtumissa.

o Joukkuetasolla tarkasteltaessa digi- ja rahapelaamiseen puuttuminen oli huomioitu seuratasoa yleisemmin. Lähes 70 %
vastaajista raportoi, että digipelaamiseen liittyviin ongelmiin puututaan joukkueen asettamilla yhteisillä säännöillä, ja 
rahapelaamisen osalta noin 40 % vastaajista raportoi, että rahapelaamiseen liittyviin ongelmiin puututaan joukkueen 
yhteisillä säännöillä.

o Joukkuetasollakin puolestaan yli 30 % vastaajista raportoi, ettei joukkueen säännöissä ole kielletty päihteiden käyttöä 
joukkueen tapahtumissa. Ongelmiin puuttumisessa on huomioitavaa lisäksi, että vain 16 % vastaajista raportoi pelaajien 
välisen uhkapelin olevan kielletty joukkueen tapahtumissa.
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Lähteet 1/2

46



Lähteet  2/2
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